DRS Nr. 379 / 21.04.2022

RAPORT DE EVALUARE
S.A.

parte sau în
comerciale DARIAN DRS S.A.

s
S.A.

R
:

Estimarea valorii echitabile
CONSTRUC II BIHOR S.A., în scopul retragerii acestora de la
tranzac
(BVB).
Delistarea companiei se va realiza conform dispozitiilor art. 60, lit. c)
din Legea 24/2017 si conform prevederilor Regulamentulului A.S.F.
nr. 5/2018, art. 115. In anul 2020 a fost emis Regulamentul nr.

.
Întreg capitalul propriu al companiei Construc ii Bihor S.A., cu sediul
social în Oradea, str. Berzei, nr. 4, jud. Bihor, având CUI 73126
n
J5/275/1991.
Activitatea companiei
analizate:
nerezidentiale conform cod CAEN 4120.
Instruc

:

Conform contractului DRS nr. 172 / 05.04.2022
.

Tipul valorii utilizate:
Evaluare a Bunurilor, emise de ANEVAR,
acord cu IVS (International Valuation Standards)
104 - Tipuri ale valorii (paragraful 50),
pentru transferul unui activ sau a unei da

Standardele de
22, ce sunt în
21, SEV

.
31.12.2021
Ipoteze semnificative
ipoteze speciale
semnificative:
:

Principalele ipoteze semnificative
de care ssunt detaliate în subcapitolul 1.9.

semnificative

societatii
Bihor S.A.,
Standardele de Evaluare a
B
22, este 14,2007
. Valoarea echitabila
S.A. este de
14.885.000 lei, echivalent a 3.008.000 euro.
Opinia prezentat
-

DARIAN DRS S.A.
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-o stare
datoriile financiare. Suplimentar, s-a avut în vedere valoarea
a altor active curente
neincluse în capitalul de lucru.
Cererea de delistare
art. 60, lit. c) din Legea
24/2017. Conform acestui text de lege, Valorile mobiliare admise la
de la

Conform regulamentului ASF,

ului

vederea delist
-uri pentru lipsa de control,
respectiv pentru lipsa de lichiditate/vandabilitate. O
dardele de
evaluare a bunurilor, editia 2022, GHID DE EVALUARE GEV 600
- Evaluarea întreprinderii, art. 64,

Concluziile procesului de evaluare:
Opinia evaluatorului
.
Metodele de evaluare recomandate de Standardele de Evaluare (SEV) emise de ANEVAR sunt:
Abordarea prin venit
convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului.
Abor

similare care au fost vândute.

datoriile.
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Abordarea prin venit (Metoda Fluxurilor Financiare Actualizate echitabile a capitalurilor proprii

a fost
S.A., fiind cea mai

.

.

obiect de activitate comparabil.

prin cost (abordarea bazata pe active), întrucât SEV emise
-up-

Cu
DARIAN DRS S.A.
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