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Raportul curent conform art. 223 lit. C din Regulamentul A.S.F. nr. 

5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață 

Data raportului 13.09.2021 
Denumirea Emitentului VIVRE DECO S.A. 
Sediul social Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu 

Nr. 22, Green Gate Office, et. 7, sector 5 
Telefon/fax 021 450 01 33/ 031 425 17 05 
Codul unic de înregistrare RO30010618 
Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3718/2012 
Capital social subscris şi vărsat 7.250.800 RON 
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile 
mobiliare 

SMT – BVB 

Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de emitent 
 

Obligațiuni nominative, dematerializate, 
necondiționate, negarantate și neconvertibile 

 
 
Evenimente importante de raportat 

Vivre Deco S.A. („Emitentul”) informează deținătorii de obligațiuni (tranzacționate sub simbolurile 
VIV25E și VIV26E) și toate părțile interesate că funcția de Director General al Vivre Deco SA va fi 
preluată de domnul Călin Fusu, începând cu data de 1 octombrie 2021. Decizia a fost luată în data de 2 
septembrie, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație. 

În prezent, domnul Călin Fusu este membru în Consiliul de Administrație Vivre Deco SA și fondator 
Neogen SA, o societate românească pe acțiuni, care se ocupă de crearea, achiziționarea și 
administrarea afacerilor inovatoare, de tehnologie, în special din sectorul online. Și-a început 
activitatea în 1995 ca Equity Trader la NCH Capital, apoi, între anii 2000 – 2019, a fondat și condus 
din poziția de CEO compania BestJobs. Din februarie 2012 este cofondator al Vivre Deco SA. 

„Vivre este o companie solidă, un brand puternic și valoros, care a câștigat în nouă ani atât încrederea 
clienților, cât și pe cea a investitorilor. Vom continua să oferim europenilor inspirație și echilibru 
pentru acasă, prin intermediul tehnologiei, produselor unice și serviciilor adăugate. Obiectivul 
principal rămâne același, să devenim cel mai important marketplace de home & deco din regiune. Îmi 
propun să investim în continuare în tehnologie, să venim cu soluții de înaltă calitate și, astfel, să 
răspundem noilor nevoi și noului stil de viață, care s-a schimbat odată cu pandemia. Am urmărit 
întotdeauna ca orice investiție să devină lider de piață și, cu acest gând, preiau noul mandat de 
Director General al Vivre”, a declarat domnul Călin Fusu, CEO desemnat al Vivre Deco SA. 
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