Societate profesională de practicieni în insolventă
Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

ANUNȚ DE VÂNZARE

Subscrisa RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. cu sediul în București, str. Turturelelor,
nr. 11A, bl. C, Phoenicia Business Center, et. 4, sector 3, în calitate de lichidator judiciar al S.C.
REMEDIA S.R.L. – în faliment, anunță scoaterea la vânzare în bloc prin negociere directă a
bunurilor imobile și mobile din proprietatea debitorului, compuse după cum urmează:
•
Construcție fabrica de medicamente și birouri (D+P+E+M) cu suprafață utilă de 1.750,70
mp și teren aferent în suprafață de 6.172,87 mp (lot 1);
•
Construcție depozit de materii prime și produse finite cu suprafață utilă de 534,69 mp și
teren aferent în suprafață de 1.438,41 mp (lot 2);
•
Echipamente tehnologice, aparate și instrumente de măsură specifice producției de
medicamente și suplimente alimentare, în stare de funcțiune;
•

Autorizații de punere pe piață a unor medicamente;

•

Mobilier, birotică și mijloace de transport.

Totalitatea bunurilor se afla la sediul debitorului din București, str. Păpușoiului nr. 2, sectorul
5, unde pot fi vizionate cu solicitare prealabilă adresată lichidatorului judiciar.
Prețul de pornire la negocierea directă este în cuantum total reprezentând echivalentul a
1.372.304 EUR, exclusiv TVA. Informații detaliate cu privire la bunurile oferite spre vânzare și
regulamentul de vânzare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar; la telefon nr
021.32.14.453, 021.32.14.483, 0744.480.194 – persoană de contact ARDELEANU IOAN sau
poate fi consultat site-ul www.rva.ro secțiunea comunicate, S.C. REMEDIA S.R.L.
Ofertele de participare la negocierea directă împreună cu toate documentele solicitate se pot
depune la sediul lichidatorului judiciar.
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