Anexa nr. 3.1. – convocare adunare creditori

CONVOCAREA ADUNĂRII CREDITORILOR
Număr: 2917 Data emiterii:01.07.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4062/99/2014( format vechi: 285/2014) Anul 2014 Tribunal IAŞI Secţia II CIVILĂFALIMENT Judecător sindic: d-na. Roxana Barbir
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa:IAŞI, str.Elena Doamna, nr. 1A, Număr de telefon: 0232215160 programul arhivei/
registraturii instanţei : 8-13
3. Debitor: ”GARDIAN PRIVAT SECURITY” S.R.L Cod de identificare fiscală: 18291905; sediul social: Iași, Calea
Chișinăului, nr.33, bl. Constr.C1,ap. birouri, jud. Iași, Număr de ordine în registrul comerţului: J-22-108/2006
3.1. Administrator special: CRACEA DUMITRU.
4. Creditori :Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, cu sediul în Iași, str. A. Panu, nr.26; Direcția Economică a
Finanțelor Publice Locale, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare, nr.15; VOLK SECURITY S.R.L, cu sediul în Iași, str.
Cicoarei, nr. 14/demisol, Nichita Anișoara
6. Subscrisa: „EuroBusiness LRJ” SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului:”GARDIAN PRIVAT SECURITY”
S.R.L conform Sentinței Civile nr. 62 din data de 30.01.2018 pronunţată de Tribunalul IAŞI , secţia II CIVILĂ-FALIMENT, în
dosarul nr. 4062/99/2014( format vechi: 285/2014), în temeiul art. 14 şi art.23 din Legea privind procedura insolvenţei
CONVOCĂM ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI
” GARDIAN PRIVAT SECURITY” S.R.L
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Zorilor nr. 11, la data de 09.07.2019 ora 1200.
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. Aprobarea Raportului nr. 2916/01.07.2019 privind propunerea de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei GARDIAN
PRIVAT SECURITY SRL;
2. Aprobarea Regulamentului de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei GARDIAN PRIVAT SECURITY SRL.

Semnătura:

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