Anexa nr. 3.1. – convocare adunare creditori

CONVOCAREA ADUNĂRII CREDITORILOR
Număr : 913 Data emiterii: 28.02.2019
1. Date privind dosarul:Număr dosar 6690/99/2018 (nr. format vechi 365/2018) Tribunal Iași, Secţia II Civilă Faliment
Judecător sindic d-nul Mițică Alexandru
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa:IAŞI, str. Elena Doamna, nr. 1A Număr de telefon: 0232215160 programul arhivei/
registraturii instanţei : 9-13
3.1. Debitor: DEKO CONSTRUCT STYL SRL Cod de identificare fiscală: 18652635 ; sediul social: Municipiul Iaşi, șos.
Bucium nr. 34, bl. Lotul 2, încăperea 4, Judet Iaşi, Număr de ordine în registrul comerţului: J22/1157/2006.
3.2. Administrator special: 3.3. Inițiatorul cererii de deschidere a procedurii: debitorul DEKO CONSTRUCT STYL SRL
4. Creditori : DGRFP IASI - AJFP IASI str. A, Panu nr. 26, Iasi
5.Lichidator judiciar: „EuroBusiness 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 Lichidator judiciar persoană juridică EDUARD PASCAL
6. Subscrisa: „EuroBusiness LRJ” SPRL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului DEKO CONSTRUCT STYL SRL conform
Încheierii nr. 159/28.11.2018 pronunţată de Tribunalul IAŞI, secţia II CIVILĂ-FALIMENT, în dosarul nr. 6690/99/2018 (nr.
format vechi 365/2018). în temeiul art. 48 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI
DEKO CONSTRUCT STYL SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Zorilor nr. 11, la data de 07.03.2019 ora 14 00.
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 sau
lichidatorului judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.
ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea Raportului final cu propunere de închidere a procedurii simplificate a insolvenței și a situațiilor financiare finale a
debitorului DEKO CONSTRUCT STYL SRL.
2. Întrucât lichidatorul judiciar nu intenționează să formuleze acțiune în răspundere, discutarea oportunitatii formularii actiunii
intemeiata pe dispozitiile art. 169, alin. 1 din Legea nr. 85/2014 și desemnarea titularului actiunii dintre creditori.

Semnătura:

Lichidator judiciar, „EuroBusiness LRJ” SPRL,
prin asociat coordonator: Eduard Pascal____________________
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