ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL (FOSTA ANTREPRIZA SFECLA BOD S.R.L.) BRAŞOV, CUI 27549460, Dosar nr. 4232/62/2019
Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7150 din 26 aprilie 2022
2. Societatea ANTREPRIZĂ ZAHAR BOD SRL, cod unic de înregistrare: 27549460
Convocare adunare creditori
Numar: 320 din data de 26.04.2022
1.Date privind dosarul: număr 4232/62/2019, Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Simona
Cont 2.Debitor: Antrepriza Zahar Bod SRL cu sediul în Brasov str Graurului nr 17 ap.1 jud. Brasov având Cod
Unic de Inregistrare 27549460, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brasov sub
nr. J8/1149/2010.
3. Lichidator judiciar: Cenţu SPRL; Sediul: str. Olarilor nr. 16, Braşov; Număr de înscriere în RSP UNPIR: 0258;
CUI 22271116, tel/fax:0268/41.86.99, reprezentată prin Cenţu Aurel.
4. Subscrisa: Cenţu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Antrepriza Zahar Bod SRL, conform
sentintei civile nr. 655/sind din data de 26.05.2021, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul nr.
4232/62/2019, în temeiul art. 57 al (2) din legea insolvenţei,
Convoacă adunarea creditorilor debitorului:ANTREPRIZA ZAHAR BOD S.R.L
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Braşov, str. Olarilor, nr. 16, la data de
03.05.2022 ora 12:00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială
autentica sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de
conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondentă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată
de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat sau asociat semnătura electronică extinsă,
bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul
judiciar, pana în ziua şi la ora fixata pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi: - Confirmarea/desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia.
Informatii suplimentare: Lichidatorul judiciar provizoriu, Centu SPRL, isi manifesta disponibilitatea de a exercita
în continuare atributiile prevazute de lege şi de a continua procedura falimentului debitorului cu un onorariu fix
lunar de
5.000 lei + TVA şi onorariu de succes de 5% din sumele incasate din valorificari bunuri şi recuperari creante,
astfel cum a fost stabilit de judecatorul sindic prin sentinta civila nr. 1086/sind/28.10.2021.
Lichidator Cenţu SPRL, Asociat Coordonator Centu Aurel

Tipărit de ATTILA PAPP la 28.04.2022.
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