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Anunţ de vânzare
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL lichidator judiciar al
S.C. MULTI
PRODUCTION – în faliment, desemnat prin sentinta civila nr. 4453 din 26.04.2013,
pronunţată de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 20773/3/2010 anunţă organizarea de licitaţii
publice cu strigare in urcare, pentru valorificarea in bloc a bunurilor proprietatea S.C. MULTI
PRODUCTION SRL in faliment in conformitate cu Legea 85/2006 si aprobarea metodei de
vanzare conform adunarii creditorilor din data de 16.12.2013, respectiv:
1. Constructii conform nr. cadastral 51369,
inscrise in CF 51639, pret pornire licitatie:

1.148.237 lei;

2. Mijloace fixe de tipul:
cuptoare, masini suflat bai, matrite: pret pornire licitatie:

802.498 lei;

3. Obiecte de inventar de tipul:
dulap, scaun, birou, vestiar metalic- pret pornire licitatie:

11.150 lei.

Activul, compus dinconstructii, mijloace fixe si obiecte de inventar este scos la vanzare la
pretul de pornire de 1.961.885 lei plus TVA.
Astfel preţul de pornire a licitaţiei, pentru activele în bloc ale debitoarei S.C. MULTI
PRODUCTION SRL in faliment este de 1.961.885 lei plus TVA, în condiţiile Legii.
Licitatiile publice vor incepe in data de 11.09.2014, ora 1430 la sediul lichidatorului
judiciar “RVA INSOLVENCY SPECIALISTS” SPRL, situat in Bucuresti, Phoenicia Business
Center, Str.Turturelelor, Nr. 11A, Et. 4, Sector 3. În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua
în fiecare zi de joi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
Preţul caietului de sarcini este de 2.000 Ron + TVA.
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul iniţial de strigare.
Sumele menţionate se vor achita în contul de lichidare:

Nr cont in RON : RO 97 CECEB 31701 RON 22 44 125
deschis la banca: CEC BANK UNITATEA S.M. BUCURESTI
Beneficiar: SC “MULTI PRODUCTION S.A.- IN FALIMENT
CIF: RO16075778.
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Detalii privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţie şi modul de
organizare a licitaţiei sunt expuse în Regulamentul de organizare a licitaţiei, parte componentă
a Caietului de sarcini, care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului.

Informatii suplimentare referitoare la conditiile de participare la licitatie se pot obtine la
sediul “RVA INSOLVENCY SPECIALISTS” SPRL si la numerele de telefon: 021.321.44.83,
031.432.85.04, Fax: 021.322.42.29. Persoana de contact este Anghel Stefania
Lichidator judiciar,
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
Reprezentant Anghel Stefania

RVA Insolvency Specialists
Phoenicia Business Center, Str.Turturelelor, Nr. 11A, Et. 4, Sector 3 Bucureşti
Tel: +40 (21) 321 44 53, +40(31) 432 85 04, Fax: +40 (21) 322 42 29
E-mail: office@rva.ro, Web: www.rva.ro

