CONVOCAREA ADUNĂRII CREDITORILOR DEBITOAREI FANYON SRL
Număr: 195/21.04.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2172/113/2017, Tribunalul Braila-Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi
Fiscal,
1.1. Arhiva/registratura instantei: Tribunalul Braila-Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, Braila, str.
Calarasilor, nr. 47, jud.Braila, programul arhivei/registraturii instantei: luni-vineri: 08.00-12.00, Numar de telefon: 0239/613370,
nr.fax: 0239/612608
2. Debitor: FANYON S.R.L. – in faliment– CUI RO3532096, cu sediul social în loc.Baldovinesti, com.Vadeni, jud.Braila,
inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Braila sub nr. J09/179/1991;
2.1. Administrator special: Stoian Paula Atena
3. Creditori: conform tabelului definitiv consolidat actualizat al oligatiilor debitoarei;
3.1 Comitetul Creditorilor: BC Intesa Sanpaolo S.A.-presedinte; DGFP Galati-AJFP Constanta-membru si BRD –sucursala
Braila-membru
4. Lichidator judiciar: EUROBUSINESS LRJ SPRL, Cod de identificare fiscală RO 16605670, sediul social mun. Iasi, str.
Zorilor, nr. 11, Jud Iaşi, RSP 0022/2006, Tel/Fax 0232/220.777, E-mail office.is@lrj.ro , Nume şi prenume reprezentant lichidator
judiciar persoană juridică:Alina Palacean.
5. Subscrisa: EuroBusiness LRJ SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei FANYON SRL, astfel desemnat
conform Sentinţei nr. 120/02.04.2018, pronunţată de Tribunalul Brăila Secția a II – a Civilă de Contencios Administrativ
și Fiscal, în dosarul 2172/113/2017, în temeiul art. 48 din Legea 85/2014 am procedat la
CONVOCAREA ADUNARII CREDITORILOR DEBITORULUI ,,FANYON” S.R.L.
care va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr.31, parter, cam. 3, sector 1, la data de
05.05.2021 ora 1000, având ca
ORDINE DE ZI:
1.
2.
3.
4.

Prezentarea respectiv aprobarea Regulamentului de valorificare a bunurilor imobile garantia BRD aflate în patrimoniul
,FANYON” S.R.L.;
Prezentarea respectiv aprobarea Regulamentului de valorificare a activului ,,Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI” garantia
INTENSA SANPAOLO ROMANIA S.A aparţinând debitoarei FANYON SRL;
Prezentarea respectiv aprobarea propunerii de valorificarea a bunurilor imobile garantia BRD aparţinând debitoarei FANYON
SRL, prezentata de către lichidatorul judiciar, prin Raportul nr. 193/21.04.2021
Prezentarea respectiv aprobarea propunerii de valorificarea a activului ,,Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI” garantia
INTENSA SANPAOLO ROMANIA S.A aparţinând debitoarei FANYON SRL, prezentata de către lichidatorul judiciar, prin
Raportul nr. 194/21.04.2021

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
lichidatorului judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.
•

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Materialul privind ordinea de zi au fost transmise adunarii creditorilor;
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar.
Semnătura:
Lichidatorul judiciar, „EuroBusiness LRJ” SPRL,
Prin reprezentant permanent Alina Palacean

