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Denumirea emitentului: S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A. 
Sediu social: Pitești, b-dul N. Bălcescu, nr. 156, jud. Argeș 
Nr. tel/fax: 0348/730787; 0348/730770 
C.U.I. 128620; Nr. ORC J 03/42/1991 
Capital social subscris și vărsat: 2.221.525,6 lei 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB 
 
Eveniment importante de raportat:  
   a) schimbări în controlul asupra societății: nu este cazul; 
   b) achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: nu e cazul; 
   c) procedura falimentului: conform celor de mai jos; 
   d) tranzacții de tipul celor enumerate de art. 225 din Legea nr. 297/2004: nu e cazul 
   e) raportări prevăzute de art. 224 alin. (3) din Legea nr. 297/2004: hotărârile A.G.O.A. și A.G.E.A. din data de 24.04/25.04.2014; 
   f) raportări prevăzute de art. 113 A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006: litigiile enumerate mai jos 
            

S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A. raportează următoarele evenimente importante: 
   
1. HOTĂRÂREA NR. 01/24.04.2014 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din cadrul S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A. întrunită statutar în ședință la prima convocare 
în data de 24.04.2014, cu participarea acționarilor reprezentând 82,8565% din capitalul social; 
Având în vedere problemele înscrise pe ordinea de zi și mențiunile procesului verbal de ședință din data de 24.04.2014; 
În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990/R, a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, a Legii nr.85/2006 şi a Actului Constitutiv al 
societăţii,  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
(cu votul de 82,8565% din capitalul social) 

Art. 1. Aprobă, după ascultarea Rapoartelor Administratorului judiciar, Administratorului special și Auditorului extern independent 
privind gestiunea societății în exercițiul financiar al anului 2013, Situațiile financiare ale anului 2013, Bilanțul contabil, contul de profit 
și pierderi și repartizarea profitului net și dividendului pe anul 2013. 
Art. 2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pe anul 2013. 
Art. 3. Aprobă Raportul anual C.N.V.M. (A.S.F.) pentru exercițiul financiar al anului 2013. 
Art. 4. Aprobă Raportul C.N.V.M. (A.S.F.) pe trimestrul I al anului 2014 și Raportul curent C.N.V.M. (A.S.F.). 
Art. 5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014. 
Art. 6. Aprobă Programul de investiții pe anul 2014, precum și alte lucrări de investiții fundamentate tehnic și din punct de vedere al 
rentabilității, în limita fondurilor financiare disponibile. 
Art. 7. Aprobă indemnizația lunară a Administratorului special – Drăguşin Marian ca fiind în cuantum net lunar de 2.000 lei.  
Art. 8. Aprobă împuternicirea Administratorului judiciar pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea depunerii, 
înregistrării, publicării hotărârii A.G.O.A. la O.R.C. Argeș.    
Art. 9. Aprobă data de 13.05.2014, propusă de Administratorul judiciar, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 
nr.297/2004- privind piața de capital, ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.O.A. din data de 
24.04/25.04.2014.  
Art. 10. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de conducerea executivă a societății și de către personalul de specialitate cu 
atribuții în domeniu. 
Art. 11. Aprobă împuternicirea av. Pana Ionel-Dan pentru redactarea hotărârii A.G.O.A. 
 
2. HOTĂRÂREA NR. 02/24.04.2014 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din cadrul S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A. întrunită statutar în ședință la prima 
convocare în data de 24.04.2014, cu participarea acționarilor reprezentând 82,8565% din capitalul social; 
Având în vedere problemele înscrise pe ordinea de zi și mențiunile procesului verbal de ședință din data de 24.04.2014; 



În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990/R, a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, a Legii nr. 85/2006 şi a Actului Constitutiv al 
societăţii,  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
(cu votul de 82,8565% din capitalul social) 

Art. 1. Aprobă vânzarea de active (terenuri și construcții) din patrimoniu și/sau închirierea acestora în vederea obținerii de lichidități 
pentru susținerea planului de reorganizare, în vederea stingerii obligațiilor de plată din tabelul definitiv de creanțe, respectiv: «Secția 
producție Pitești»- amplasat în b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 156, mun. Pitești, jud. Argeș, înscris în C.F. nr. 82068 a localității Pitești 
(nr. cadastral 1870 - dezmembrat în 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 și 1870/5), «Distileria Samara»- amplasat în comuna Poiana 
Lacului, sat Samara, jud. Argeș, înscris în C.F. nr. 631/N a localității Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 și 1032), «Distileria 
Domnești»- amplasat în comuna Domnești, jud. Argeș, înscris în C. F. nr. 469 a localității Domnești (nr. cadastral 39) și Sector de 
vinificație Costești, amplasat în str. Industriilor, nr. 1, oraș Costești, jud. Argeș. 
Art. 2. Aprobă împuternicirea Administratorului judiciar pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea depunerii, 
înregistrării, publicării hotărârii A.G.E.A. la O.R.C. Argeș.    
Art. 3. Aprobă data de 13.05.2014, propusă de Administratorul judiciar, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 
nr.297/2004- privind piața de capital, ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.E.A. din data de 
24.04/25.04.2014.  
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de conducerea executivă a societății și de către personalul de specialitate cu 
atribuții în domeniu. 
Art. 5. Aprobă împuternicirea av. Pana Ionel-Dan pentru redactarea hotărârii A.G.E.A.   
 
3. Procedura insolvenței - Legea nr. 85/2006 
Prin Încheierea din data de 17.08.2011, pronunțată de Tribunalul Comercial Argeș în Dosarul nr. 1347/1259/2011, s-a deschis 
procedura generală de insolvență la solicitarea debitoarei S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., s-a numit Administrator judiciar - Cabinet 
Individual de Practician în Insolvență-Micu Dumitru, s-a desemnat Administrator special - Dragusin Marian; stadiul: în perioada de 
reorganizare prin hotărârea din 07.02.2014, precum și judecarea contestațiilor la tabelul definitiv s-a stabilit termen pentru 
continuarea procedurii la 07.05.2014. 
 
4. Litigii importante în curs de soluționare/ soluționate: 
 - Dosar nr. 172/109/2011* Tribunalul Argeș, obiect: contestația la Decizia de impunere. 155/18.06.2007, părți S.C. VINALCOOL 
ARGEȘ S.A., D.G.F.P. ARGEȘ, fond și rejudecare – admis contestație, formulat recurs care s-a respins, urmează a se face 
contestație în vederea diminuării declarației de creanțe a D.G.F.P. Argeș cu obligațiile din decizia de impunere anulată;       
 - Dosar nr. 1600/46/2013, Curtea de Apel Pitești, obiect: revizuire, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., A.N.A.F. - D.G.F.P. 
ARGEȘ, soluție fond: respins revizuire, formulat și depus recurs la I.C.C.J., termen: 04.06.2014; 
 - Dosar nr. 1296/46/2010*, Curtea de Apel Pitești, obiect: contestație decizie impunere t.v.a., părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., 
A.N.A.F. –D.G.F.P. ARGEȘ, soluție fond: admis, soluție recurs: admis în parte, scutit societatea de T.V.A. și accesorii conform 
hotărârii de fond; 
 - Dosar nr. 1347/1259/2010/a2, Tribunalul Specializat Argeș, obiect: contestație declarație de creanță, părți S.C. VINALCOOL 
ARGEȘ S.A., A.N.A.F. – D.G.F.P. ARGEȘ, soluție fond: admis, soluție recurs: respins recursul D.G.F.P. Argeș;  
 - Dosar nr. 1347/1259/2010/a3, Tribunalul Specializat Argeș, obiect: contestație și declarație de creanță, părți S.C. VINALCOOL 
ARGEȘ S.A., VELCESCU ION, soluție fond: respins, nu sunt date despre recurs;  
 - Dosar nr. 1347/1259/2010/a4, Tribunalul Specializat Argeș, obiect: contestație și declarație de creanță, părți S.C. VINALCOOL 
ARGEȘ S.A., A.V.A.S., fond: soluție: respins contestația; 
 - Dosar nr. 1114/214/2012, Judecătoria Costești, obiect: contestație executare, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., VELCESCU 
ION, soluție fond: admis suspendare;  
 - Dosar nr. 28087/303/2012, Judecătoria Sector 6 București, obiect: plângere contravențională, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ 
S.A., MTR - ISCTR, soluție fond: admis în parte, modificat cuantum amendă, recurs: termen 05.05.2014;  
 - Dosar nr. 837/1259/2010/a1, Curtea de Apel Pitești, obiect: restituire cauțiune, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., A.N.V. - 
D.J.A.O.V. ARGEȘ, fond admis, recurs: respins recurs D.G.F.P. ARGEȘ; 
 - Dosar nr. 6258/109/2013, Tribunalul Argeș, obiect: obligația de a face-pretenții/despăgubiri, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., 
A.N.V. - D.J.A.O.V. ARGEȘ, D.R.A.O.V. CRAIOVA, data recomandată: 09.04.2014. 
 - Dosar nr. 3081/232/2013, Jud. Găești, plângere contravențională - declinat la Jud. Pitești, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., 
CNADNR-CESTRIN, fără termen de judecată: 30.05.2014; 
 - Dosar nr. 23322/280/2013, Jud. Ploiești, plângere contravențională, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., CNADNR-CESTRIN, 
fără termen de judecată;  
 - Dosar nr. 7450/1748/2013, Jud. Cornetu, plângere contravențională, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., CNADNR-ISCTR, fără 
termen de judecată; 
 - Dosar nr. 1030/280/2014, Jud. Pitești, plângere rezoluție prim-procuror, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., SUSNOSCHI 
TIFREA Răzvan-Alexandru, termen: 12.05.2014. 
 - Dosar nr. 271/46/2014, Curtea de Apel Pitești, obiect: revizuire, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., A.N.A.F. - D.G.F.P. ARGEȘ, 
termen: 29.04.2014; 
 - Dosar nr. 646/46/2007, Curtea de Apel Pitești, obiect: restituire cauțiune, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., D.G.F.P. ARGEȘ, 
termen 29.04.2014; 



 - Dosar nr. 836/46/2010, Curtea de Apel Pitești, obiect: restituire cauțiune, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., D.G.F.P. ARGEȘ, 
termen 30.04.2014; 
 - Dosar nr. 1296/46/2010, Curtea de Apel Pitești, obiect: restituire cauțiune, părți S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A., D.G.F.P. ARGEȘ, 
termen 29.04.2014. 
 

Administrator judiciar 
CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN ÎN INSOLVENȚĂ MICU DUMITRU 

prin Micu Dumitru 
 
 


