CONVOCAREA ADUNĂRII CREDITORILOR DEBITOAREI PRODVINALCO SA

Nr.:3175/01.09.2021

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1249/121/2019, Tribunalul Galați Secția a II – a Civilă.
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Mun. Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galați, Număr de telefon 0236/460.333. Programul
arhivei/registraturii instanţei 9-14.
3.1. Debitor: PRODVINALCO SA, Cod de identificare fiscală 14293687, Sediul social în Mun. Galați, str. George Coșbuc, nr.
257, jud. Galați, Număr de ordine în Registrul Comerţului J17/728/2001.
3.2. Administrator special: Nu este numit.
4. Lichidator judiciar: EUROBUSINESS LRJ SPRL, Cod de identificare fiscală RO 16605670, sediul social situat în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud Iaşi, RSP 0022/2006, Tel/Fax 0232/220.777, E-mail office.is@lrj.ro, Nume şi prenume reprezentant
administrator judiciar persoană juridică: Eduard Pascal.
5. Subscrisa: EUROBUSINESS LRJ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului PRODVINALCO SA, astfel desemnat
conform Hotărârii Intermediare nr. 208/18.10.2019, pronunţată de Tribunalul Galați, Secţia a II - a Civilă, în dosarul nr.
1249/121/2019, în temeiul art. 48, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, convoacă
ADUNAREA CREDITORILOR DEBITOAREI PRODVINALCO SA
6. Sedinta adunarii creditorilor debitoarei PRODVINALCO SA, va avea loc in data de 10.09.2021, ora 15.00, la sediul
administratorului judiciar, situat in mun. Iasi, str. Zorilor, nr. 11, jud. Iasi. 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, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic,
căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată
prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până la data fixată pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi:
1.Aprobarea Raportului privind propunerea de valorificare a bunurilor din patrimoniul S.C. ”PRODVINALCO” S.A. cu nr.
3173/01.09.2021 și a regulamentului de valorificare aferent.
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