PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORTIE A SOCIETATILOR
DEXADE S.R.L.
Deva, Bd. Decebal, Bl.M, sc.C parter, Jude! Hunedoara
(Societate implicat în fuziune în calitate de Societate Absorbant )
i
DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L.
Deva, Bd. Decebal, Bl.M, sc.D parter, Jude! Hunedoara
(Societate implicat în fuziune în calitate de Societate Absorbit )

Acest PROIECT DE FUZIUNE a fost redactat la data de 08.08.2022, de c"tre:
1. Societatea DEXADE S.R.L., cu sediul social în Deva, Bd. Decebal, Bl.M, sc.D
parter, Jude! Hunedoara, înregistrat" la Oficiul Registrului Comer!ului, sub num"r
de ordine J20/522/2022, Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.
ROONRC.J20/522/2022, Cod de identificare fiscal": 45939622, în continuare
denumit" ” DEXADE S.R.L.”
Corespunz"tor Actului Constitutiv al societ"!ii DEXADE S.R.L.. #i Certificatului
Constatator din 12.04.2022 emis de c"tre Oficiul Registrului Comertului de pe lâng"
Tribunalul Hunedoara, societatea este constituit" ca societate cu r"spundere limitat",
având un capital social subscris $i integral v"rsat de 200 lei, corespunzator unui numar
de 20 p"r!i sociale, fiecare având o valoare nominal" de 10,00 lei.
Administrarea DEXADE S.R.L.. este realizat" de c"tre Dl. Angelescu Sebastian Daniel
având calitate de administrator unic, cu mandat pe durat" nelimitat".
2. Societatea DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L., cu sediul social în Deva, Bd.
Decebal, Bl.M, sc.D parter, Jude! Hunedoara înregistrat" la Oficiul Registrului
Comer!ului cu num"r de ordine J20 / 1231/ 2022, Identificator unic la nivel
european (EUID) ROONRC.J20/1231/2022, Cod de identificare fiscala: 18073790,
Atribut fiscal RO, în continuare denumit" ” DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L..”.
Corespunz"tor Actului Constitutiv al societ"!ii DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L.. #i
Certificatului Constatator nr. 707729/03.08.22 emis de c"tre Oficiul Registrului
Comertului Hunedoara, societatea DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L.. este constituita ca
societate cu r"spundere limitat", având un capital social subscris $i integral v"rsat
de 4.100,00 lei, corespunzator unui numar de 410 p"r!i sociale, fiecare având o valoare
nominal" de 10,00 lei.
Administrarea societ"!ii DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L.. este realizat" de c"tre Dl.
Angelescu Sebastian Daniel având calitate de administrator unic, cu mandat pe durat"
de 30 de ani.
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PREAMBUL:
Având în vedere:
·
·

(i) Decizia Asociatului Unic al Societ"!ii DEXADE S.R.L.. din data de 02.08.2022;
(ii) Decizia Asociatului Unic al Societ"!ii DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L.. din
data de 02.08.2022

În temeiul dispozi!iilor
·
·
·

·

·

(i) Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modific"rile $i complet"rile ulterioare;
(ii) Legea contabilit"!ii nr. 82/1991, republicat" în Monitorul Oficial nr.
454/18.06.2008, cu modific"rile $i complet"rile ulterioare.
(iii) Ordinul ministrului finan!elor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea
Reglement"rilor contabile privind situa!iile financiare anuale individuale $i situa!iile
financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu
modific"rile $i complet"rile ulterioare.
(iv) Ordinul ministrului finan!elor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor opera!iuni de
fuziune, divizare, dizolvare $i lichidare a societ"!ilor, precum $i de retragere sau
excludere a unor asocia!i din cadrul societ"!ilor, publicat în Monitorul Oficial nr.
711 $i 711 bis/22.09.2015.
(v) Codul Muncii , cu modific"rile $i complet"rile ulterioare.

Asocia!ii fiec"reia dintre societatile implicate in fuziune au hot"rât $i aprobat, de principiu,
fuziunea prin absorbtie a societ"!ii DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L. în calitate
de societate! absorbit", de c"tre societatea DEXADE S.R.L., în calitate de societate
absorbant" $i au mandatat administratorii cu întocmirea prezentului Proiect de Fuziune,
conform hot"rârilor asocia!ilor din data de 02.08.2022.
Con!inutul acestui proiect de fuziune prin absorb!ie a societ"!ii DVI GRUP REAL
ESTATE S.R.L.. de c"tre societatea DEXADE S.R.L.. a fost aprobat de c"tre Decizia
Asociatului Unic al DEXADE S.R.L. din data de 02.08.2022 $i de c"tre Decizia
Asociatului Unic al societ"!ii DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L. din data de 02.08.2022,
deasemenea s-a decis renuntarea la examinarea proiectului de fuziune de c"tre un expert
desemnat de judecatorul delegat $i la raportul prezentat de acest expert.
Dup"! avizarea! de! c"tre! judec"torul! delegat! de! la! Oficiul!
ficiul! Registr
Registrului!
Comer#ului Hunedoara $i publicarea pe pagina web www.opticlinedeva.ro
ro respectiv pe
p siteul ONRC-ului : www.onrc.ro,
o,, proiectul de fuziune va fi supus spre aprobare Deciziei Asociatului
Unic al societ"!ii absorbante $i Deciziei Asociatului Unic al societ"!ii absorbite.
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Motivele fuziunii – Fundamentarea fuziunii
Conjunctura tehnic" #i tehnologic" actual", existent" pe pia%" , generat" de criza
economic" mondial", a condus la necesitatea concentr"rii de mijloace necesare
dezvolt"rii activit"%ii. Scopul fuziunii îl reprezint" dezvoltarea logisticii, a activit"!ii
comerciale , dar #i îmbun"t"%irea fluxului de trezorerie prin cre#terea eficien%ei utiliz"rii
capacit"%ilor de care dispun , cu repercusiuni asupra diminu"rii costurilor.
Prin fuziune se urm"re$te punerea in valoare a punctelor tari de care beneficiaza cele 2
societati comerciale, repectiv: piata detinuta, piata financiara, experienta si cunostintele
dobandite prin modernizarea proprie care a avut loc in ultimii ani, calitatea fortei de munca
si a managementului.
Cele mentionate anterior converg la concluzia oportunit"!ii acestei opera!iuni, cu implica!ii
favorabile pentru mediul economic, respectiv pentru:
·
·

·

·

·

Clienti, prin accesul la produse de calitate si la preturi competitive;
Asocia!i, care prin cresterea rentabilit"!ii societ"!ii obtin valorificarea superioara a
investitiilor efectuate, fie prin cresterea nivelului dividendelor, fie prin cresterea
pretului de tranzactionare;
Mediu concurential, prin ridicarea standardului produselor oferite; agentii
economici ce actioneaza pe aceeasi piata vor fi nevoiti sa-si adapteze produsele
cel putin la acelasi standard de calitate si la preturi competitive;
B"ncile vor avea un partener puternic din punct de vedere financiar si vor putea
oferi programe si instrumente de finan!are mai atractive pentru societate, cu
implicatii directe asupra rentabilit"!ii economice;
Autorit"!ile locale si fiscale, prin cresterea veniturilor colectate, precum si
instituirea unei relatii cu o entitate puternic" din punct de vedere financiar;

Un alt aspect important pentru asocia!ii emitentilor implicati in procesul de fuziune este
faptul ca acestia dobândesc ac!iuni intr-o societate mai profitabil", reducând riscul
investi!iei lor. Consecutiv fuziunii, se va realiza respectarea standardelor impuse de
prevederile legale cu privire la protec!ia investitorilor, transparen!a opera!iunilor
comerciale $i tratamentul egal al tuturor asocia!ilor DEXADE S.R.L..
In consecint", fuziunea prin absorbtie de c"tre DEXADE S.R.L.. a DVI GRUP REAL
ESTATE S.R.L.. este de natur" s" asigure:
·
·

construc!ia unei societ"!i comerciale mai puternice $i mai eficiente din punct de
vedere economic $i financiar (DEXADE S.R.L..),
îmbun"t"!irea managementului societar, care datorit" fuziunii poate deveni mai
dinamic, orientat spre viitor, spre conducerea unei singure societ"!i, înlaturânduse situa!ia existent" cand acesti manageri sunt obliga!i s" se ocupe de activitatea
a dou" societ"!i diferite.
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·
·

Se vor elimina eventualele tranzactii intra-grup (Contracte de servicii, Contracte
de imprumut)
Simplificarea îndeplinirii obliga!iilor legale de raportare financiare, contabile $i
fiscale.

PROIECTUL
1.Condi#iile, termenele
capitalului social

i efectele fuziunii – Situa#ia! asocia#ilor!

i! a!

1.1.1.DEXADE S.R.L..
Premerg"tor fuziunii prin absorb!ie, capitalul social al DEXADE S.R.L., in calitate de
societate absorbant", beneficiar" a fuziunii, este de 200,00 lei, corespunzator unui numar
de 20,00 p"r!i sociale, fiecare avînd o valoare nominala de 10,00 lei, repartizate pe
asocia!i astfel :
STRUCTURA ASOCIATILOR - INAINTE DE FUZIUNE
DEXADE SRL
NR.PARTI VAL
VAL.
CAP
NR.CRT DENUMIRE ASOCIAT
PONDERE
SOCIALE NOMINALA SOCIAL
ANGELESCU SEBASTIAN
1
DANIEL
20.00
10.00
200.00
100%
TOTAL

20.00

10.00

200.00

100%

1.1.2. DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L..
Premerg"tor fuziunii prin absorb!ie, capitalul social al DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L..,
în calitate de societate absorbant", beneficiar" a fuziunii, este de 4.100,00 lei,
corespunzator unui numar de 410 p"r!i sociale, fiecare având o valoare nominal" de
10,00 lei, repartizate astfel pe asocia!i :
STRUCTURA ASOCIATILOR - INAINTE DE FUZIUNE
DVI GRUP REAL ESTATE SRL
NR.PARTI VAL
VAL.
CAP
NR.CRT DENUMIRE ASOCIAT
SOCIALE NOMINALA SOCIAL
PONDERE
1
DEXADE SRL
410.00
10.00
4,100.00
100%
TOTAL

410.00
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10.00

4,100.00

100%

1.2. Modalitatea de fuzionare
Fuziunea se va realiza prin absorb!ia de c"tre DEXADE S.R.L.. – societatea absorbant",
a societ"!ii DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L..– societatea absorbit", în conformitate cu
prevederile art. 238 alin. ( 1), lit. a) din Legea nr. 31/1990 republicat" cu modific"rile
ulterioare, urmat" de dizolvarea f"r" lichidare a societ"!ii absorbite.
1.3. Momentul realizarii fuziunii
Fuziunea se va produce la data inregistr"rii in Registrul Comer!ului a hot"rârii ultimei
adunari generale care a aprobat opera!iunea de fuziune. De asemenea, aceasta este si
data de referin!" pentru care tranzac!iile societ"!ii absorbite sunt considerate din punct
de vedere contabil ca apartinând societ"!ii absorbante.
1.4. Efectele fuziunii
Conform prezentului Proiect, la Momentul realiz rii fuziunii, DEXADE S.R.L. va fuziona
cu DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L., în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990,
republicat" cu modificarile ulterioare, la data înregistr"rii ultimei Decizii a Asociatului Unic
de executare a fuziunii prin absorb!ie, care a aprobat opera!iunea, moment la care
înceteaz" existen!a societ"!ii DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L., aceasta urmând s" fie
radiat" din Registrul comertului unde este înmatriculat". Ca urmare, DVI GRUP REAL
ESTATE S.R.L.. – societate absorbit" se dizolva fara a intra in lichidare, conform art. 238
alin.1 din Legea nr. 31/1990 si transfer" totalitatea patrimoniului lor c"tre DEXADE
S.R.L.. – societatea absorbant". Toate drepturile reale $i de creant", de proprietate
intelectual" $i industrial" $i întregul fond de comer! al societ"!ilor absorbite vor trece
asupra societ"!ii absorbante. În mod corelativ, intra în patrimoniul societ"!ii absorbante
toate obliga!iile personale propter rem si scriptae in rem ale societ"!ilor absorbite.
Transmisiunea are loc de drept prin simplul efect al fuziunii.
DEXADE S.R.L. se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului.
De p"r!ile sociale nou emise vor beneficia persoanele care au calitatea de asociat la data
de înregistrare, dup" cum va fi stabilit" de Decizia Asociatului Unic care aprob" proiectul
de fuziune, conform prevederilor legale.
1.5. Actele constitutive ale societ !ii absorbante (DEXADE S.R.L.)
Având în vedere faptul c" fuziunea implica transferul de la societatea DVI GRUP REAL
ESTATE S.R.L.. la societatea DEXADE S.R.L. al unor active imobiliare constând în teren
si cl"dire, ce nu fac parte din aportul în natur" al capitalului social al societ"!ii, se va
încheia un Protocol de Predare-Primire a patrimoniului societ"!ii DVI Grup Real Estate
SRL, societate SUPUS& FUZIUNII PRIN ABSORBTIE.
Actul constitutiv actualizat al societ"!ii absorbante DEXADE S.R.L.. va fi întocmit în
baza prezentului proiect de fuziune $i a Deciziilor Asociatilor Unici ai celor dou" societ"!i
implicate privind aprobarea execut"rii fuziunii $i va fi înregistrat la ONRC-Oficiul
Registrului Comer!ului de pe lâng" Tribunalul Hunedoara, dup" aprobarea acestuia de
c"tre Deciziile Asocia!ilor Unici ai celor dou" societ"!i.
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1.6.Situa!iile financiare de fuziune
1.6.1.Bilan!urile contabile de fuziune
Data bilan!ului contabil de fuziune este 31 iulie 2022 pentru cele dou" societ"!i p"r!i.
Bilan!urile contabile de fuziune au fost intocmite pe baza balan!elor de verificare la data
de 31 iulie 2022 $i având în vedere c" prezenta fuziune prin absorb!ie se realizeaz" pe
baza metodei activului net contabil , a$a cum este stabilit în adun"rile generale ale celor
dou" societ"!i. Prezentul proiect de fuziune a fost aprobat de c"tre administratorii celor
dou" societ"!i comerciale implicate în fuziune.
La predarea patrimoniului societ"!ii absorbite se va !ine cont $i de modific"rile
patrimoniului cuprinse între data de referin!" a fuziunii $i data procesului verbal de
predare primire, toate elementele urmând s" fie preluate integral.
Solduri la 31.07.2022
DVI GRUP REAL
ESTATE

DENUMIREA ELEMENTULUI
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZ!RI NECORPORALE
II. IMOBILIZ!RI CORPORALE
III. IMOBILIZ!RI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B. ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
CREAN"E
INVESTI"II PE TERMEN LUNG
CASA SI CONTURI LA BANCA
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
TOTAL ACTIV
DATORII PE TERMEN SCURT
DATORII PE TERMEN LUNG
TOTAL DATORII
CAPITAL !I REZERVE
CAPITAL SOCIAL
PRIME DE CAPITAL
REZERVE DIN REEVALUARE
REZERVE LEGALE
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
REPARTIZAREA Profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
TOTAL PASIV
APORT NET=ACTIV NET CONTABIL
NUMAR PARTI SOCIALE
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DEXADE

0
6,522,228.00
0
6,522,228

0

1,537
184,271
0
40,451
226,259
6,748,487
17,013
8,449,419
8,466,432

0
8,449,419
4,410,543
476,040
13,336,002
13,336,002

4,100

200

820
-1,917,942
195,077

1,147
0

-1,717,945
6,748,487
-1,717,945
4,100

-947
13,336,002
-947
200

0

0
0

13,336,949
13,336,949

Societatea DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L.. transmite DEXADE S.R.L.. întregul s"u
activ constituit din :
·
·

Active imobilizate = 6.522.228 Lei
Active circulante = 226.259 Lei

Odat" cu transmiterea activelor identificate în procesele verbale de predare-primire c"tre
societatea absorbant", se vor transfera $i toate obliga!iile de orice natur" ( actuale sau
poten!iale), având temei contractual ( contractele de închiriere, contractele de furnizare,
etc.) sau delictual, care pot fi asociate activelor transferate, precum $i orice litigii ( actuale
sau poten!iale) care pot fi asociate cu activele transferate.
Imobiliz"rile de natura terenurilor #i construc%iilor din patrimoniul DVI GRUP REAL
ESTATE SRL.,înscrise în situa%iile financiare de la 31.07.2022 în baza c"rora s-a întocmit
prezentul proiect de fuziune , sunt identificate prin urm"toarele date:
Denumire imobilizare

VALOARE CONTABILA
3,484,246.00

TEREN ALEXANDRU CAZABAN 69 CVC 1913/07.06.2022 CF 165847

313,309.00

AMENAJARI EXTERIOARE PIATA IOSIA

2,724,673.00

CLADIRE - PIATA IOSIA

TOTAL

6,522,228.00

La data fuziunii, societatea absorbit" de!ine active imobilizate în valoare de 6.522.228 lei,
Fuziunea se face cu transmiterea integrala a patrimoniului societ"%ii absorbite c"tre
societatea absorbant", cu toate drepturile $i obliga!iile pe care le are la data fuziunii, în
baza unui Proces verbal intocmit de c"tre reprezentan!ii celor dou" societ"!i cu aceast"
ocazie. Activele transferate în cadrul prezentei fuziuni vor fi considerate ca apar!inând
societ"!ii absorbante din punct de vedere contabil la data efectiv" a fuziunii reglementat"
de art. 249 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societ"!ile. Transferul elementelor de
natura activelor, datoriilor $i capitalurilor proprii de la societatea absorbit" c"tre societatea
absorbant" se efectueaz" în baza protocolului de predare-primire încheiat între
societ"!ile implicate în procesul de fuziune. Societ"!ile care se reorganizeaz" $i care de!in
ac!iuni/p"r!i sociale una în capitalul social al celeilalte procedeaz" la anularea acestora
la valoarea contabil", pe seama elementelor de capitaluri proprii, care se stabilesc de
adunarea general" a ac!ionarilor/asocia!ilor. În cazul în care nu exist" elemente de
capitaluri proprii suficiente s" acopere contravaloarea ac!iunilor/p"r!ilor sociale astfel
de!inute, diferen!a se suport" pe seama contului 1495 „Pierderi rezultate din reorganiz"ri,
care sunt determinate de anularea titlurilor de!inute”. Pierderea reflectat" în acest cont se
acoper" din profit sau din alte elemente de capital propriu, potrivit hot"rârii adun"rii
generale a ac!ionarilor/asocia!ilor. Bilan!ul contabil al DEXADE S.R.L..!dup"!fuziune se
prezint" astfel:
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DENUMIREA ELEMENTULUI
DEXADE SRL
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZ!RI NECORPORALE
II. IMOBILIZ!RI CORPORALE
III. IMOBILIZ!RI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B. ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
CREAN"E
INVESTI"II PE TERMEN LUNG
CASA SI CONTURI LA BANCA
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
TOTAL ACTIV
DATORII PE TERMEN SCURT
DATORII PE TERMEN LUNG
TOTAL DATORII
CAPITAL !I REZERVE
CAPITAL SOCIAL
PRIME DE CAPITAL
REZERVE DIN REEVALUARE
REZERVE LEGALE
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
REPARTIZAREA Profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
TOTAL PASIV
APORT NET=ACTIV NET CONTABIL

0
6,522,228
0
6,522,228
0
1,537
8,633,690
4,410,543
516,491
13,562,261
20,084,489
17,013
21,786,368
21,803,381
0
200
0
0
0
-1,916,795
195,077
0
-1,718,892
20,084,489
-1,718,892

1.7 Rata de schimb a p r!ilor sociale si cuantumul eventualelor pl !i in numerar
Nu este aplicabil.
Având în vedere :
Prevederile art 243^4 din Legea nr.31/1990 care statuteaz :
a) In cazul unei fuziuni prin absor!ie, prin care una sau mai multe societ"!i sunt dizolvate
f"r" a intra în lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societ"!i care
de!ine toate actiunile lor sau alte tituli conferind drepturi de vot in adunarea generala,
urmatoarele articole nu se vor aplica: art.241 lit.c)-e), art.243^2 si art.243^3, art.244 alin.1
lit.b) si f), art.245 si art.250 alin1 lit.b). Articolul 242 alin.3 ramâne aplicabil,
b)Faptul c" Dexade SRL de!ine 100% din p"r!ile sociale ale DVI Grup Real Estate SRL,
în conformitate cu art.243^4 din Legea 31/1990, dar $i în conformitate cu prevederile
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Ordinului 897/2015 în urma absor!iei prin fuziune, nu se va majora capitalul social al
Societ"!ii Absorbante si nu se va modifica structura de capital sau asociatii acesteia. Prin
urmare, în conformitate cu art 103(1) $i art.250 (2) a) din Legea 31/1990 a societ"!ilor,
asociatului unic al Societ"!ii Absorbite ( DVI Grup Real Estate) nu ii vor fi alocate noi parti
sociale în Societatea Absorbant" (DEXADE SRL) ace$tia fiind una $i aceeasi persoan".
Astfel, nu este necesar" determinarea unei rate de schimb a p"r!ilor sociale.
1.7.1.Capitalul social al Societ !ii Absorbante
DEXADE S.R.L.. va avea, dupa fuziunea prin absorbtie, un capital social de 200,00 lei,
reprezentând 20 p"r!i sociale, cu valoarea nominal" de 10 lei pe o parte social" cu
urm"toarea structur" :
STRUCTURA ASOCIATILOR - DUPA DE FUZIUNE
DEXADE SRL
DENUMIRE
NR.PARTI VAL
NR.CRT ASOCIAT
SOCIALE NOMINALA
ANGELESCU
1
10.00
SEBASTIAN DANIEL 20.00
TOTAL

20.00

10.00

VAL. CAP
SOCIAL
PONDERE
200.00

100%

200.00

100%

1.7.2.Dreptul la dividend
În urma fuziunii, p"r!ile sociale corespunzatoare capitalului social subscris vor da dreptul
la dividende numai dupa data la care fuziunea isi produce integral efectele, adica, potrivit
Legii nr. 31/1990 odata cu inscrierea noilor asocia!i in Registrul Asocia!ilor si numai daca
societatea va inregistra profit si adunarea generala a asociatilor va hotari in acest sens.
La momentul realizarii fuziunii, asocia!ii pierd dreptul la dividende in societatea absorbita
si dobandesc dreptul la dividende in societatea absorbanta, proportional cu participarea
fiecaruia la capitalul social al Societatii absorbante. Creditorii societatilor fuzionate ale
caror creante sunt anterioare public"rii prezentului proiect vor putea face opozitie fuziunii
în conditiile si termenele prev"zute in Legea nr. 31/1990, republicata. Prezentul proiect
de fuziune este supus spre aprobare c"tre Deciziile Asociatilor Unici ale celor doua
societ"!i comerciale, prin hotarârea asocia!ilor, $i este semnat de c"tre reprezentan!ii
desemna!i.
Mandatul administratorului unic al societ"!ii absorbite va înceta la data fuziunii $i acesta
va fi liberat de orice r"spundere legat" de pozi!ia de!inut" în cadrul societ"!ii absorbite,
DVI GRUP REAL ESTATE S.R.L..
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