CONVOCAREA COMITETULUI CREDITORILOR
Număr: 4536 Data emiterii: 19.11.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3576/121/2016 Tribunal Galați Secţia a II a CIVILĂ
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi., Număr de telefon: 0236/460333 programul
arhivei/ registraturii instanţei : 9-13
3. Debitor: S.C.ARCON AG S.R.L. Cod de identificare fiscală: 26723613 Sediul social: în Galați, str. Nicolae Bălcescu, nr. 13,
bl. V7, et. 2, ap. CAM 1, jud. Galați, Număr de ordine în registrul comerţului: J17/312/2010.
4. Creditori (membri ai comitetului creditorilor) S.C. ADMINISTRAȚIA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII constituită la
nivelul Regiunii Galați, Constanța, str. Avram Iancu, nr. 34A, jud. Constanța, S.C. AUDIT CONSULTING PMP SRL, Galați, str.
Brăilei, nr. 80, bl. BR4B,sc. 1, ap. 6, jud. Galați. și APOSTU LUCIAN,
iness LRJ”SPRL Cod de identificare fiscală: RO 16605670 Sediul social: Iaşi, str. Zorilor nr. 11, jud. Iaşi Număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0022/2006 Tel/Fax: 0232/22.07.77 E-mail: office.is@lrj.ro Nume şi prenume
reprezentant administrator judiciar persoană juridică EDUARD PASCAL
6. Subscrisa: „EuroBusiness LRJ” SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului: S.C. ARGON AG S.R.L. conform
Încheierii nr 303/2016 pronunţată în data de 04.11.2016 de Tribunalul Galați, secţia CIVILĂ, în dosarul nr. 3576/121/2016, î în
temeiul art. 45 alin.(1), lit. d) coroborat cu prevederile art. 47 și următoarele, art. 63 și art. 71, alin.(1) din Legea 85/2014
CONVOACĂ COMITETULCREDITORILOR DEBITORULUI ARCON AG S.R.L.
Ședința comitetului creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Iaşi, str. Zorilor nr. 11, la data de 29.11.2018
ora 1500. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor
bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.
Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau
asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace
administratorului judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului. ORDINEA DE ZI: 1.Supunerea spre aprobare a
Raportului nr. 3508/18.09.2018 privind situaţiile financiare aferente trimestrului III al anului I al Planului de reorganizare a
debitorului S.C. “ARCON AG” S.R.L..;.
Semnătura:
Administrator judiciar, „EuroBusiness LRJ” SPRL,
prin asociat coordonator: Eduard Pascal____________________
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