Anexa nr. 3.6. - anunţ privind admiterea planului de reorganizare

ANUNŢ PRIVIND PLANUL DE REORGANIZARE
Nr.: 1661
Data emiterii : 10.03.2011
1. Date privind dosarul:Număr dosar 41935/3/2009 Tribunal București Secţia a VII-a Comercială, Judecător sindic Bojincă
Adina
2.1. Debitor:S.C. MEDEUS & CO PRODIMPEX S.R.L, Cod de identificare fiscală 1586804 Sediul social : BUCUREȘTI,
Str. PARCULUI NR. 20, SECTOR 1, Număr de ordine în registrul comerţului J40/19477/1992
3. Administrator special: MARCU STELA, CNP: 2550613400326, domiciliata in Bucuresti, Str. Precupetii Vechi, nr.37,
sector 2
4. Administrator judiciar: RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL,Cod de identificare fiscală 20606819 RO Sediul social
: B-dul Mircea Voda nr.35, Bl.M27,Sc.1, Et.2, Sector 3,Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0104/2006,
Tel/Fax 021.321.44.53, E-mail office@rva.ro
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Arin Octav Stanescu, Otilia Doina Milu, Simona
Milos, Radu Elena
4.Subscrisa:RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. MEDEUS
& CO PRODIMPEX S.R.L, conform Încheierii pronunţată la data de 26.10.2009 în Dosar nr. 41935/3/2009, aflat pe rolul
Tribunalului București, Secția a VII-a Comercială, în insolvenţă, în temeiul art. 99 alin.(2) din Legea privind procedura
insolvenţei

ANUNŢĂ
In data de 07/03/2011 s-a depus la dosarul cauzei prin registratura Tribunalului Bucuresti planul de reorganizare propus de
catre S.C. MEDEUS&CO PRODIMPEX S.R.L., în calitate de debitor , cu privire la reorganizarea activităţii debitorului Se
convoacă adunarea creditorilor la data de 06.04.2011având ca ordine de zi votarea planului de reorganizare propus.
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 /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Planul poate fi consultat de orice persoana interesata la sediul societatii debitoare S.C. MEDEUS & CO PRODIMPEX
S.R.L.-in insolventa din Bucuresti, Str. Pacului nr.20, Sector 1, Bucuresti, la sediul administratorului judiciar RVA INSOLVENCY
SPECIALISTS SPRL din Bucuresti, Str. Turturelelor nr.11A, Phoenicia Business Center, etaj 4, sector 3 cat si pe site-urile
acestora, respectiv www.rva.ro si www.medeus.ro
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

Semnătura:
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
prin OTILIA DOINA MILU

Semnătura (şi ştampila):____________________________
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