PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE
Societatea KOM DOORS FACTORY S.R.L., societate absorbantă
Și
Societatea KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L., societate absorbită
1. PREAMBUL
Având în vedere:


Decizia asociatului unic a societății KOM DOORS FACTORY S.R.L., nr. 2 din data de
06.05.2019;



Decizia asociatului unic a societății KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L., nr. 2 din data de
06.05.2019;

În temeiul dispozițiilor:
 Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficiale,
Partea I, nr. 1066/17.11.2004, modificată și completată, numită în cele ce urmează Lege
nr. 31/1990;
 Legii contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
454/2008, numită în cele ce urmează Legea nr. 82/1991;
 Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune,
divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor
asociați din cadrul societăților, publicat în Monitorul Oficial nr. 711 bis/2015, modificat,
denumit în cele ce urmează Ordinul 897/2015;
 Legii concurenței nr. 21/1996 republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 153/2016,
modificată și completată, denumită în cele ce urmează Legea nr. 21/1996;
 Legea 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.
688/2015, modificată și completată,
 Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 345/2011,
modificată și completată, denumită în cele ce urmează Legea nr. 53/2003,
 Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului
întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, publicată în Monitorul Oficial
Partea I nr. 276/2006, modificată și completată, denumită în cele ce urmează Legea nr.
67/2006.
Prin decizia asociatului unic nr. 2/06.05.2019 al societății KOM DOORS FACTORY S.R.L., în
calitate de societate absorbantă și, respectiv, prin decizia asociatului unic al societății KOM DOORS
AUTOMATIC S.R.L. nr. 2/06.05.2019, în calitate de societate absorbită, administratorul fiecăreia din
cele două societăți, domnul COMĂNICEANU Florian este împuternicit cu întocmirea și semnarea
prezentului Proiect de Fuziune prin absorbție, în conformitate cu art. 238 și 241 din Legea nr.
31/1990.
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Asociații unici ai celor două societăți implicate în fuziune au hotărât, în temeiul art. 243 2 alin.
(5) din Legea nr. 31/1991, să renunțe la raportul administratorului privind proiectul de fuziune. De
asemenea, în temeiul art. 243 3 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, asociații unici ai societăților implicate
în fuziune au hotărât să renunțe la examinarea proiectului de fuziune de către un expert desemnat
de judecătorul-delegat, precum și la raportul prezentat de acest expert.
DEFINIȚII:
a) ”Data fuziunii” – data la care are loc fuziunea, data la care este înregistrată la Registrul
Comerțului deciziile asociaților unici de aprobare a fuziunii;
b) ”Fuziunea” – operația de fuziune prin absorbție, prin care societatea KOM DOORS
FACTORY S.R.L. va absorbi societatea KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L.;
c) ”Societatea absorbantă” – societatea KOM DOORS FACTORY S.R.L., o societate română, cu
personalitate juridică, având sediul social în municipiul Sibiu, str. Andrei Mureșanu, nr.
11A, județul Sibiu, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J32/980/2017, cod unic de
identificare 37848060;
d) ”Societatea absorbită” – societatea KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L., o societate română,
cu personalitate juridică, având sediul social în sat Săcădate (oraș Avrig), nr. 294, județul
Sibiu, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J32/928/2011, cod unic de identificare
29163014;
e) ”Societăți implicate în fuziune”, ”Terțe persoane” – societatea absorbantă și societatea
absorbită, împreună cu toate persoanele purtătoare de drepturi juridice diferite de KOM
DOORS FACTORY S.R.L. și KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L., precum și persoane fizice,
persoane juridice de drept privat și entități de drept public.

Termenii definiți în preambulul prezentului proiect de fuziune vor avea semnificația stabilită în
respectivul preambul.
2. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ȘI ALTE ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE
SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE
a. Societatea absorbantă – KOM DOORS FACTORY S.R.L.
a.i.

Forma juridică: societate cu răspundere limitată, persoană juridică română;

a.ii.

Denumirea: KOM DOORS FACTORY S.R.L.;

a.iii.

Sediul social: municipiul Sibiu, str. Andrei Mureșanu, nr. 11A, județul Sibiu;

a.iv.

Număr înregistrare registrul comerțului: J32/980/2017

a.v.

Identificator Unic la Nivel European: RO.ONRCJ32/980/2017

a.vi.

Cod unic de înregistrare: 37848060

a.vii.

Obiect principal de activitate: 2521 – Fabricarea de uși și ferestre din metal

a.viii.

Capital social: 200 lei
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a.ix.

Structura asociaților înainte de fuziune, la data de 31.03.2019, respectiv la
data de referință aferentă deciziei asociatului unic care a aprobat fuziunea:

a.ix.1.
TĂMAȘ Laurian – asociat unic, deținător a 20 părți sociale, cu valoare
nominală de 10,00 lei fiecare, rezultând un total de 200,00 lei, cu pondere de 100%
din capitalul social;

b. Societatea absorbită – KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L.
b.i.

Forma juridică: societate cu răspundere limitată, persoană juridică română;

b.ii.

Denumirea: KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L.;

b.iii.

Sediul social: sat Săcădate (oraș Avrig), nr. 294, județul Sibiu;

b.iv.

Număr înregistrare registrul comerțului: J32/928/2011

b.v.

Identificator Unic la Nivel European: RO.ONRCJ32/928/2011

b.vi.

Cod unic de înregistrare: 29163014

b.vii.
b.viii.
b.ix.

Obiect principal de activitate: 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara
magazinelor, standurilor, chioșcurilor
Capital social: 45.000 lei
Structura asociaților înainte de fuziune, la data de 31.03.2019, respectiv la
data de referință aferentă deciziei asociatului unic care a aprobat fuziunea:
b.ix.1. IVAN Maria – asociat unic, deținător a 4.500 părți sociale, cu valoare
nominală de 10,00 lei fiecare, rezultând un total de 45.000,00 lei, cu pondere de
100% din capitalul social.

După avizarea Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, prezentul proiect
de fuziune va fi prezentat asociaților unici ai societăților implicate în fuziune, spre aprobare.
Creditorii societăților implicate în fuziune, ale căror creanțe sunt anterioare datei publicării
prezentului proiect de fuziune, pot face opoziție în termen de 30 de zile de la data publicării
prezentului proiect.
3. FUNDAMENTAREA ȘI CONDIȚIILE FUZIUNII. EFECTELE FUZIUNII
a. Asociații unici ai celor două societăți, prin deciziile emise, au hotărât ca fuziunea să se
realizeze fără evaluarea unui expert independent, prin metoda valorii nete contabile, care
presupune preluarea tuturor elementelor de activ și de pasiv pe bază de inventariere, societatea
absorbantă preluând afacerea și continuând activitatea societății absorbite. Societatea absorbită
va fi dizolvată fără a fi supusă lichidării și va fi radiată din registrul comerțului la încheierea
procesului de fuziune.
b. Fuziunea prin absorbție a celor două societăți comerciale este motivată de următoarele:
b.i.

Societatea absorbantă are ca obiect de activitate fabricarea de uși și ferestre
de metal. Prin absorbirea societății KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L., care este
specializată în vânzarea și montarea de uși de garaj rezidențiale și industriale, de
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automatizări de porți și accesorii ale ambelor categorii de mărfuri enumerate mai
sus, societatea KOM DOORS FACTORY S.R.L. își asigură o mai bună și rapidă desfacere
a produselor sale;
b.ii.

Majorarea capitalului social al societății KOM DOORS FACTORY S.R.L. și o mai
bună poziționare pe piață a acesteia, prin încorporarea capitalului social al societății
KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L.;

b.iii.

Eficientizarea cheltuielilor de administrare, a celor de marketing, o mai bună
utilizare a capitalului și a forței de muncă existente.

c. Cele două societăți, odată cu acordul de fuziune, consideră că vor putea asigura o politică de
marketing și managerială unitară pentru derularea activităților care intră în obiectul lor de
activitatea, folosirea optimă a resurselor materiale și umane de care dispun, reducerea prețului
de cost, îmbunătățirea calității produselor.
d. Societatea absorbantă va păstra documentele și registrele contabile aparținând societății
absorbite. Transferul elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii de la
societatea absorbită către societatea absorbantă se efectuează în baza protocolului de predareprimire încheiat între societățile implicate în procesul de fuziune.
e. Situația comparativă a celor două societăți, în baza bilanțurilor întocmite la data de
31.03.2019, este:

Indicator

KOM
DOORS
AUTOMATIC
SRL

KOM
DOOR
S
FACT
ORY
SRL

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
II. IMOBILIZARI CORPORALE
III. IMOBILIZARI FINANCIARE

771
173.760
0

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI
II.CREANTE
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
C. CHELTUIELI IN AVANS
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN
AN

174.531

104.96
6
67.495
0
172.46
1

272.599
52.204
0
6.410
331.213
0

12.679
4.715
0
5.724
23.118
0

258.903

83.192
60.074
112.38
7

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN
AN
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI IN AVANS
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE
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72.310
246.841
88.490
0
0

0
0
172.46
1

45.000
0
0
9.000

200
0
0
0
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Indicator

V. REZULTATUL REPORTAT
PROFIT
PIERDERE
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
PROFIT
PIERDERE

49.759
0

KOM
DOOR
S
FACT
ORY
SRL

55.175

54.592

TOTAL CAPITALURI PROPRII

f.

KOM
DOORS
AUTOMATIC
SRL

158.351

5.099
60.074

Informații privind societatea absorbită, înainte de realizarea fuziunii
f.i.

La data de referință a prezentului proiect de fuziune, respectiv la data de
31.03.2019, capitalul social subscris și vărsat al societății absorbite KOM DOORS
AUTOMATIC S.R.L. este de 45.000 lei, fiind alcătuit dintr-un număr de 4.500 de părți
sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

f.ii.

Aportul net al societății absorbite KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L. este egal
cu activul net contabil stabilit prin situațiile financiare întocmite la data de
31.03.2019 în vederea efectuării operațiunilor de fuziune, în conformitate cu
normele metodologice aprobate prin OMFP 975/2015 și este în sumă de 158.351,00
lei, fiind calculat după următoarea formulă:

f.iii.

Valoarea contabilă a unei părți sociale a societății absorbite KOM DOORS
AUTOMATIC S.R.L., la data de referință 31.03.2019, este de XXX lei și se calculează
după următoarea formulă:

g. Informații privind societatea absorbantă, înainte de realizarea fuziunii
g.i.

La data de referință a prezentului proiect de fuziune, respectiv la data de
31.03.2019, capitalul social subscris și vărsat al societății absorbante KOM DOORS
FACTORY S.R.L. este de 200 lei, fiind alcătuit dintr-un număr de 20 părți sociale cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare.
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g.ii.

Aportul net al societății absorbante KOM DOORS FACTORY S.R.L. la această
fuziune este egal cu activul net contabil stabilit prin situațiile financiare întocmite la
data de 31.03.2019 în vederea efectuării operațiunilor de fuziune, în conformitate cu
normele metodologice aprobate prin OMFP 975/2015 și este în sumă de -60.074,00
lei, fiind calculat după următoarea formulă:

g.iii. Valoarea contabilă a unei părți sociale a societății absorbante KOM DOORS FACTORY
S.R.L., la data de referință de 31.03.2019, este de 10 lei stabilită conform deciziei
asociatului unic nr 2/06.05.2019, având în vedere faptul că activul net contabil al
societății absorbante este negativ.

h. Raportul de schimb al părților sociale

i.

h.i.

În conformitate cu prevederile OMFP 897/2015, rata de schimb a părților
sociale se stabilește prin raportarea valorii contabile a unei părți sociale a societății
absorbite la valoarea contabilă a unei părți sociale a societății absorbante.

h.ii.

Rata de schimb al părților sociale ale celor două societăți este de 3,519,
calculată după următoarea formulă:

Numărul de părți sociale ce urmează a fi emise de societatea absorbantă
i.i.

Numărul părților sociale ce urmează a fi emise de societatea absorbantă se
stabilește fie prin raportarea aportului net al societății absorbite la valoarea contabilă
a unei părți sociale a societății absorbante, fie prin înmulțirea numărului de părți
sociale ale societății absorbite cu rata de schimb a părților sociale
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sau

Întrucât, în urma calculelor de mai sus, a rezultat un număr fracționar pentru părțile sociale de
emis, se va proceda la rotunjirea la unități de numere naturale întregi, astfel că numărul părților
sociale de emis de către societatea absorbantă devine 15.836 părți sociale, cu o valoare nominală de
10 lei fiecare.

4. DATA EFECTIVĂ A FUZIUNII
Prin deciziile asociaților unici ai societăților participante la fuziune nr. 2/06.05.2019 si nr.
2/06.05.2019, s-a decis ca data efectivă a fuziunii să fie data de înregistrare în Registrul Comerțului a
deciziilor asociaților unici de aprobare a fuziunii. Data începând cu care tranzacțiile societății
absorbite vor fi tratate, din punct de vedere contabil, ca fiind ale societății absorbante, este prima zi
a lunii următoare datei efective a fuziunii.

5. CONSECINȚELE FUZIUNII
a. Ca urmare a fuziunii prin absorbție, societatea absorbantă va avea următoarele elemente:
a.i.
a.ii.

Forma juridică (rămâne neschimbată): societate cu răspundere limitată,
persoană juridică română;
Denumirea (rămâne neschimbată): KOM DOORS FACTORY S.R.L.;

a.iii.

Sediul social (rămâne neschimbat): municipiul Sibiu, str. Andrei Mureșanu,
nr. 11A, județul Sibiu;

a.iv.

Obiect principal de activitate (rămâne neschimbat): 2521 – Fabricarea de uși
și ferestre din metal

a.v.

Capital social: 158.560 lei

a.vi.

Asociați:

a.vi.1.
TĂMAȘ Laurian – deținător a 20 părți sociale, cu valoare nominală de 10,00
lei fiecare, rezultând un total de 200,00 lei, cu pondere de 0,13% din capitalul social;
a.vi.2.
IVAN Maria – deținătoare a 15.836 părți sociale, cu valoare nominală de
10,00 lei fiecare, rezultând un total de 158.360,00 lei, cu pondere de 99,87% din
capitalul social.

6. CUANTUMUL PLĂȚILOR ÎN NUMERAR – nu este cazul.
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7. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE – nu este cazul.

8. AVANTAJE SPECIALE acordate persoanelor la care se face referire la art. 241, lit. g) și lit. h)
din Legea nr. 31/1990

Deciziile asociaților unici ai celor două societăți, nr. 2/06.05.2019 a societății KOM DOORS
AUTOMATIC S.R.L. și, respectiv, 2/06.05.2019 a societății KOM DOORS FACTORY S.R.L., prin care s-a
aprobat fuziunea celor două societăți, nu stabilesc acordarea de avantaje speciale experților,
membrilor organelor administrative sau de control ale societăților implicate în fuziune și nici nu
stabilesc acordarea de drepturi speciale asociaților societăților participante în baza părților sociale
sau a altor valori mobiliare deținute.

9. DATA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE SOCIETĂȚILOR PARTICIPANTE care au fost folosite
pentru a se stabili condițiile fuziunii
a. Situațiile financiare de fuziune sunt situațiile financiare anuale (bilanțurile) celor două
societăți, încheiate la data de 31.03.2019, aceasta reprezentând data de referință a fuziunii.
b. Auditarea situațiilor financiare de fuziune pentru cele două societăți nu este obligatorie prin
lege, motiv pentru care această activitate nu a fost realizată.

10. INFORMAȚII PRIVIND EVALUAREA ACTIVELOR ȘI PASIVELOR
a. În conformitate cu prevederile deciziilor asociaților unici ai societăților participante,
evaluarea activelor și pasivelor acestora a fost efectuată prin aplicarea metodei activului net
contabil.
b. Metoda activului net contabil, în cazul operațiunilor de fuziune, presupune ca elementele
bilanțiere să fie preluate de către societatea absorbantă KOM DOORS FACTORY S.R.L. la valoarea
la care acestea au fost evidențiate în contabilitatea societății care le cedează, respectiv a
societății absorbite KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L..
c. În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (2) din Legea nr. 227/2015, pierderea fiscală
înregistrată de contribuabilul KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L., care își încetează existența ca
efect al unei operațiuni de fuziune, se recuperează de către contribuabilul KOM DOORS FACTORY
S.R.L., care preia patrimoniul societății absorbite, proporțional cu activele transferate potrivit
proiectului de fuziune, în baza unui înscris comunicat de către societatea absorbită societății
absorbante, document care trebuie să cuprindă informații fiscale referitoare la pierderile fiscale
anuale transferate contribuabilului beneficiar, înregistrate în declarațiile sale de impozit pe
profit, inclusiv cea pentru anul în care operațiunea de reorganizare produce efecte, detaliate pe
fiecare an fiscal.
d. Contribuabilul beneficiar, KOM DOORS FACTORY S.R.L., înregistrează în registrul de evidență
fiscală pierderile fiscale preluate pe baza înscrisului transmis de contribuabilul cedent, în care
evidențiază distinct și perioada de recuperare pentru fiecare pierdere fiscală transferată.
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11. EFECTELE FUZIUNII ASUPRA ANGAJAȚILOR SOCIETĂȚILOR PARTICIPANTE
a. Ca urmare a fuziunii, toți angajații societății absorbite KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L., ale
căror contracte individuale de muncă sunt active la data efectivă a fuziunii, precum și toate
drepturile și obligațiile acestora vor fi transferate către societatea absorbantă KOM DOORS
FACTORY S.R.L., aceasta din urmă devenind astfel angajator al tuturor salariaților respectivi, în
conformitate cu prevederile legislației aplicabile. La data întocmirii prezentului proiect de
fuziune, societatea absorbită KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L. are un număr de 2 angajați, iar
societatea absorbantă KOM DOORS FACTORY S.R.L. are un număr de 3 angajați.
b. În conformitate cu prevederile legii nr. 53/2003 și ale Legii nr. 67/2006, drepturile și
obligațiile prevăzute în cadrul contractelor individuale de muncă încheiate de societatea
absorbită cu angajații lor, vor fi transferate către societatea absorbantă. Transferul angajaților se
va realiza în condițiile art. 173 și 174 din Legea nr. 53/2003 și va produce efecte începând cu data
efectivă a fuziunii, respectiv cu data de XXXX.

12. ALTE PREVEDERI PRIVIND FUZIUNEA
a. Actul constitutiv al societății absorbante KOM DOORS FACTORY S.R.L. va fi modificat ca
urmare a fuziunii, în baza prezentului proiect de fuziune, a deciziei asociatului unic al societății
absorbite KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L. și a deciziei asociatului unic al societății absorbante
KOM DOORS FACTORY S.R.L., care vor aproba fuziunea, precum și modificările ce vor interveni în
privința actului constitutiv, după parcurgerea formalităților de publicitate aplicabilă.
b. Ulterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a fuziunii,
societatea absorbantă va realiza demersurile ce se impun în vederea modificării înregistrărilor
existente cu privire la dreptul de proprietate al bunurilor (dacă este cazul), prin înlocuirea
societății absorbite cu societatea absorbantă ca beneficiar și succesor legal cu titlu universal al
drepturilor de proprietate și al altor drepturi asupra acestor bunuri.
c. Proprietățile și bunurile deținute în proprietate sau asupra cărora societatea are drepturi
reale sau de creanță, vor fi menționate în protocolul de predare-primire, care va produce efecte
la data efectivă a fuziunii. Totodată, ca urmare a fuziunii, societatea absorbantă KOM DOORS
FACTORY S.R.L. va înlocui societatea absorbită și va prelua ca beneficiar și succesor de drept
toate drepturile și obligațiile acesteia derivând din toate actele, contractele și părțile sociale ale
societății absorbite KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L. existente la data efectivă a fuziunii.
d. Societatea absorbantă KOM DOORS FACTORY S.R.L. va dispune cu privire la toate drepturile
și obligațiile transferate sau la activele și pasivele preluate de la societatea absorbită KOM
DOORS AUTOMATIC S.R.L. ca urmare a fuziunii, va deține toate puterile de a iniția sau continua
orice acțiuni în instanță sau alte proceduri legale, de a lua orice decizie cu privire la orice
procedură de soluționare a disputelor în care era implicată societatea absorbită KOM DOORS
AUTOMATIC S.R.L. la data efectivă a fuziunii, respectiv la data de XXX, precum și de a încasa sau
de a plăti orice sumă în legătură cu asemenea decizii. Pentru evitarea oricărui dubiu, începând cu
data efectivă a fuziunii, toate drepturile și obligațiile procesuale de drept material derivate din
litigiile în care societatea absorbită KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L. este parte, vor fi preluate de
societatea absorbantă. De asemenea, societatea absorbantă KOM DOORS FACTORY S.R.L. va
dispune cu privire la toate drepturile și obligațiile transferate sau la activele și pasivele preluate

Pagina 9 din 10

Proiect de fuziune. Societate absorbantă KOM DOORS FACTORY S.R.L, societate absorbită KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L.

de la societatea absorbită KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L., va deține toate puterile de a iniția sau
continua orice acțiuni sau proceduri legale, în fața oricăror autorități, în raport cu terțe persoane
sau în instanță, în vederea consolidării/ confirmării drepturilor derivând din oricare dintre actele,
contractele, autorizațiile de funcționare și părțile sociale ale societății absorbite KOM DOORS
AUTOMATIC S.R.L. existente la data efectivă a fuziunii, respectiv data de XXX, inclusiv în ceea ce
privește proceduri/ acțiuni privind înregistrarea unor bunuri, acte sau drepturi în registrele legale
de publicitate, precum și proceduri/ acțiuni menite a asigura opozabilitatea față de oricine a
oricăror acte sau drepturi derivând din oricare dintre actele, contractele și acțiunile societății
absorbite existente la data efectivă a fuziunii.
e. Societatea absorbită KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L. își va îndeplini obligațiile fiscale
declarative și către toate autoritățile relevante, înaintea radierii din evidența acestora. Totuși,
obligațiile declarative neîndeplinite de societatea absorbită înainte de radiere, vor fi preluate de
către societatea absorbantă KOM DOORS FACTORY S.R.L., începând cu data efectivă a fuziunii.
f. Societatea absorbantă KOM DOORS FACTORY S.R.L. își va păstra denumirea și forma juridică,
va continua să aibă același sediu ca la data proiectului de fuziune, iar modul în care conducerea
societății va fi asigurată de adunarea generală a asociaților / asociatul unic va rămâne
neschimbat.
g. În contextul fuziunii, societatea absorbită KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L. va transfera către
societatea absorbantă KOM DOORS FACTORY S.R.L., iar aceasta din urmă va prelua în mod
corespunzător toate sediile secundare ale societății absorbite, conturile din banci inclusiv
licențele/ autorizațiile de funcționare ale societății absorbite.
h. Societatea absorbantă KOM DOORS FACTORY S.R.L. va răspunde de păstrarea și arhivarea
documentelor justificative și a registrelor de contabilitate ale societății absorbite KOM DOORS
AUTOMATIC S.R.L.

S-a întocmit prezentul proiect de fuziune astăzi, 06.05.2019, având în vedere calculele
efectuate de societatea KOM DOORS FACTORY S.R.L., pe baza bilanțului societăților participante la
fuziune și care reflectă situația existentă la data de 31.03.2019.
Fuziunea va produce efecte în conformitate cu prevederile art. 249, lit. b) din Legea nr.
31/1990, la data efectivă a fuziunii.
Prezentul proiecte de fuziune a fost pregătit în comun de administratorii societăților care
fuzionează, în 6 (șase) exemplare originale.

Societatea absorbită,

Societatea absorbantă,

KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L.

KOM DOORS FACTORY S.R.L.

COMĂNICEANU Florian

COMĂNICEANU Florian
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