
 

 

Către:  

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

 

 Raport curent 
întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții 

de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

 

Data raportului: 11.10.2021 

Denumirea Emitentului: ADISS S.A. 

Adresa:  Tăuții-Măgherăuș, str. 66 nr. 16, jud. Maramureș 

Telefon: 0756 038 424 

Cod Unic de Înregistrare 3359107 

Nr. Reg. Com: J24/310/1993 

Capital social subscris și vărsat: 8.490.000 lei 

Piața pe care se tranzacționează  

valorile mobiliare: 

SMT – AeRO 

ADISS 

 

Evenimente importante de raportat: Încheierea de tranzacții semnificative cu părțile afiliate 

In conformitate cu prevederile art. 108 alin (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare și republicată,  

conducerea Adiss SA informează investitorii cu privire la încheierea mai multor tranzacții cu părți 

afiliate, a căror valoare cumulată în perioada 01.01.2021-08.10.2021, depășește pragul de 5% din 

activele nete ale Adiss S.A.,  potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate de emitent. 

Detaliile privind tranzacțiile încheiate, conținând informații cu privire la data încheierii, natura 

tranzacției, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzacției, creanțele și datoriile reciproce, 

garanțiile constituite, penalitățile stipulate, termenele și modalitățile de plată sunt prezentate în 

Anexa 1. 

Președinte Consiliu de Administrație 

Eniko Dancoș 

 

 

 



 

 

Anexa 1- Raportare acte juridice încheiate de către Adiss SA  cu părți afiliate, în conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 și ale 

Regulamentului ASF 5/2018. 

 

Denumire 
societate 

Natura 
relației 

 

Număr și dată 
contract 

Durată 
contract 

Natura tranzacției 
(Vânzări/Achiziții) 

Obiectul 
tranzacției 

Valoare cumulată Garanții Penalități 
Plată 

(termen/ 
metodă) 

Monedă Sumă    

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

02/15.06.2020 Pana la plata 
integrala/pana 
la data 
indeplinirii 
conditiilor de 
livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare S1 
2500 
Zamostea 
Suceava 

ron 779.037,80 - - Maxim 70 
zile de la 
efectuarea 
montajului  

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

05/02.11.2020 Pana la plata 
integrala/pana 
la data 
indeplinirii 
conditiilor de 
livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare S1 
1000 
Frumosu 
Suceava 

ron 451.685,62 - - 120 de zile 
de la 
livrare 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

11/09.04.2021 Pana la plata 
integrala/pana 
la data 
indeplinirii 
conditiilor de 
livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare S1 
1700 Liceul 
Militar 
Campulung 
Moldovenesc 
Suceava 

ron 685.686,89 - - 120 de zile 
de la 
livrare 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

06/16.04.2021 01.06.2021 Furnizare si 
montaj 

Piese de 
schimb statia 
de epurare 
Pietroasa 
Bihor 

ron 74.333,45 - - 10 zile de 
la 
finalizare 
montaj si 
efectuarea 
PIF 



 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

08/18.05.2021 36 luni de la 
PIF dar nu mai 
mult de 42 luni 
de la livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare S1 
1000 
Calarasi 
Botosani 

ron 642.368,47 - - 120 de zile 
de la 
livrare 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

07/18.05.2021 Pana la plata 
integrala/pana 
la data 
indeplinirii 
conditiilor de 
livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare Bm 
195 mc/zi 
Pancesti 
Bacau  

ron 595.000,00 - - 100 zile de 
la livrare 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

09/31.05.2021 Pana la plata 
integrala/pana 
la data 
indeplinirii 
conditiilor de 
livrare 

Vanzare  Statii de 
epurare 100 
mc/zi 
Cornereva - 
2 buc 

ron 302.385,95 - - 90 zile de 
la livrare 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

12/24.05.2021 24 luni de la 
PIF , dar nu 
mai mult de 36 
luni de la 
livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare S1 
300 Jigalia 
Vaslui 

ron 299.091,24 - - 120 de zile 
de la 
livrare 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

13/24.05.2021 24 luni de la 
PIF , dar nu 
mai mult de 36 
luni de la 
livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare S1 
1000 Suletea 
Vaslui 

ron 120.768,22 - - 120 de zile 
de la 
livrare 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

14/24.05.2021 24 luni de la 
PIF , dar nu 
mai mult de 36 
luni de la 
livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare S1 
400 Docani 
Vaslui 

ron 64.018,88 - - 120 de zile 
de la 
livrare 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

15/24.05.2021 24 luni de la 
PIF , dar nu 
mai mult de 36 

Vanzare  Statie de 
epurare S1 

ron 64.018,88 - - 120 de zile 
de la 
livrare 



 

luni de la 
livrare 

400 Valea 
Lunga Vaslui 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

16/24.05.2021 24 luni de la 
PIF , dar nu 
mai mult de 36 
luni de la 
livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare BM 
650 Bradesti 
Vaslui 

ron 70.350,42 - - 120 de zile 
de la 
livrare 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

17/24.05.2021 24 luni de la 
PIF , dar nu 
mai mult de 36 
luni de la 
livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare S1 
1000 Simila 
Vaslui 

ron 635.312,92 - - 120 de zile 
de la 
livrare 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

18/24.05.2021 24 luni de la 
PIF , dar nu 
mai mult de 36 
luni de la 
livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare BM 
1000 Botesti 
Vaslui 

ron 107.870,64 - - 120 de zile 
de la 
livrare 

ADISS 
NOVA 

Actionar 
semnificativ 
comun 

19/17.08.2021 Pana la plata 
integrala/pana 
la data 
indeplinirii 
conditiilor de 
livrare 

Vanzare  Statie de 
epurare S1 
3000 
Serbauti 
Suceava 

ron 627.549,26 - - 100 de zile 
de la 
livrare 

 

 

Anexa 2- Solduri cu partile afiliate  la data de 8.10.2021 

 

Nr. crt Denumire societate Natura relației 
Solduri in lei la data de 8.10.2021 

Creanțe comerciale Datorii comerciale Împrumut acordat 

1. ADISS NOVA Actionar semnificativ comun 2.440.340,41   
 


