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Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea EFTHYMIOU SRL, cod unic de înregistrare: 17752172
Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă
Dosar nr. 11062/3/2016
Debitoare: Efthymiou SRL
Termen 20.09.2016
Proces verbal al adunării creditorilor
S.C. Efthymiou SRL (în insolvenţă, in insolvence, en procedure collective)
încheiat astăzi, 9 Iunie 2016, la sediul administratorului judiciar din București,
Piaţa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, sector 1, ora 11:00
Şedinţa Adunării creditorilor SC EFTHYMIOU SRL (în insolvenţă, în insolvence, en procedure collective), cod de
identificare fiscală: 17752172, număr de ordine în registrul comerţului: J40/11799/2005, cu sediul în București, str.
Vasile Lascăr nr. 171, mansarda, birou 3, sector 2, România, denumită în continuare şi „Debitoarea”- a fost convocată,
în temeiul art. 99 și art. 100, lit. e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
(denumită în continuare şi „Legea nr. 85/2014”) coroborate cu art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014, de către
administratorul judiciar EDGE Business Restructuring Advisors S.P.R.L., societate civilă profesională de practicieni în
insolvenţă, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, cu sediul în
Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, sector 1, cod de identificare fiscală 27236802, Tel 021.320.50.36, Fax
021.320.50.06, e-mail office@edgeadvisors.ro, denumită în continuare şi „Administratorul judiciar” pentru data de 9
Iunie 2016, ora 11:00, la sediul din Piaţa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, sector 1.
Convocarea prezentei Adunări a creditorilor s-a efectuat prin Notificarea privind deschiderea procedurii generale de
insolvență a EFTHYMIOU SRL, transmisă fiecărui creditor și publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
8431/28.04.2016, publicaţie emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, lucrările şedinţei se desfăşoară în prezenţa reprezentanţilor administratorului judiciar EDGE Business
Restructuring Advisors SPRL care asigură conducerea şi secretariatul acesteia.
A. ORDINEA DE ZI
Ordinea propusă de administratorul judiciar este următoarea:
1. Prezentarea situaţiei debitorului;
2. Desemnarea membrilor Comitetului creditorilor;
3. Confirmarea administratorului judiciar;
4. Stabilirea onorariului administratorului judiciar;
B. PARTICIPARE
La şedinţa Adunării creditorilor de la această dată s-au prezentat creditori cu delegație valabilă de reprezentare sau au
fost primite voturi prin corespondență după cum urmează:
Pondere în total creanțe
Nr.
Denumire creditor
Document de reprezentare
acceptate și cu drept de
Crt.
vot (%)
Împuternicire avocațială nr.
1
NICOLAE ZGURĂ
3074018/2016 (Boanță, Gidei și
52,7948%
Asociații SCA)
Administratorul judiciar EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L. a fost reprezentat de Carmen
Gabriela Mateiciuc.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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C. CVORUM
Total creanțe reprezentate valabil în Adunare: 52,79% din total masă credală cu drept de vot conform tabelului
preliminar de creanțe depus la dosarul cauzei. Administratorul judiciar constată că sunt întrunite condițiile pentru
desfășurarea Adunării creditorilor.
D. DISCUTAREA PROBLEMELOR ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI ŞI HOTĂRÂRILE ADOPTATE
Punctul 1. Prezentarea situaţiei debitorului
Administratorul Judiciar informeaza creditorii prezenți despre activitatea Debitoarei.
Debitoarea a continuat demersurile în vederea obținerii autorizației de construcție pentru edificarea unui complex
rezidențial în localitatea Voluntari, Jud. Ilfov, pe terenul aflat în proprietatea Societății.
Punctul 2. Desemnarea membrilor Comitetului creditorilor;
Administratorul Judiciar menționează că în conformitate cu prevederile art. 50 alin. 4 din L85/2014 se poate alege un
Comitet format din 3 sau 5 membri dintre primii 20 de creditori cu drept de vot și care se oferă voluntar de a face parte
din Comitetul Creditorilor.
Reprezentantul creditorului Nicolae Zgură atrage atenția asupra faptului că numărul total al creditorilor conform
Tabelului preliminar de creanțe al EFTHYMIOU SRL este foarte redus, respectiv 6 creditori, astfel încât nu consideră
necesară constituirea unui comitet al creditorilor, atribuţiile comitetului urmând a fi exercitate de adunarea creditorilor.
Se trece la vot.
Creditorul Nicolae Zgură prin reprezentant votează pentru opțiunea de a nu constitui Comitetul Creditorilor.
HOTĂRÂRE: Cu votul pentru a 100% dintre creanțele prezente sau care au transmis vot prin corespondență și 52,79%
din totalul creanțelor, Adunarea Creditorilor a decis să nu constituie Comitetul Creditorilor.
Punctul 3. Confirmarea administratorului judiciar;
Administratorul Judiciar supune la vot confirmarea EDGE Business Restructuring Advisors SPRL în calitate de
Administrator Judiciar.
Se trece la vot.
Creditorul Nicolae Zgură prin reprezentant votează pentru confirmarea EDGE Business Restructuring Advisors SPRL
în calitate de Administrator Judiciar.
HOTĂRÂRE: Cu votul pentru a 100% dintre creanțele prezente sau care au transmis vot prin corespondență și a
52,79% din creanțele totale, Adunarea Creditorilor confirmă EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS
S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al SC EFTHYMIOU SRL
Punctul 4. Stabilirea onorariului administratorului judiciar;
Administratorul judiciar supune votului onorariile aferente serviciilor de administrare judiciară, după cum urmează:
• Onorariu fix: 2.000 EUR/luna + TVA, aplicabil de la data deschiderii procedurii de insolvență,
• Onorariu elaborare plan de reorganizare: 9.000 EUR + TVA, având termen de plată după cum urmează: 50% la
momentul transmiterii versiunii preliminare (draft), 50% la momentul depunerii planului de reorganizare la grefa
tribunalului,
• Onorariu de succes: în cuantum de 3% aplicabil sumelor recuperate de creditori, însemnând atât sumele ce vor fi
plătite acestora în cadrul procedurii și/sau valoarea oricărei tranzacții/mecanism de acoperire ori satisfacere a creanțelor
deținute împotriva Debitorului.
Se trece la vot.
Creditorul Nicolae Zgură prin reprezentant votează pentru aprobarea structurii de onorarii propuse de Administratorul
Judicar.
HOTĂRÂRE: Cu votul pentru a 100% dintre creanțele prezente sau care au transmis vot prin corespondență și a
52,79% din creanțele totale, Adunarea Creditorilor EFTHYMIOU SRL aprobă următoarea structură a onorariilor:
• Onorariu fix: 2.000 EUR/luna + TVA, aplicabil de la data deschiderii procedurii de insolvență,
• Onorariu elaborare plan de reorganizare: 9.000 EUR + TVA, având termen de plată după cum urmează: 50% la
momentul transmiterii versiunii preliminare (draft), 50% la momentul depunerii planului de reorganizare la grefa
tribunalului,
• Onorariu de succes: în cuantum de 3% aplicabil sumelor recuperate de creditori, însemnând atât sumele ce vor fi
plătite acestora în cadrul procedurii și/sau valoarea oricărei tranzacții/mecanism de acoperire ori satisfacere a creanțelor
deținute împotriva Debitorului.
Faţă de cele de mai sus, se încheie prezentul proces verbal în 5 (cinci) exemplare, astăzi, 09 IUNIE 2016, din care un
exemplar va fi depus prin grija Administratorului Judiciar la dosarul de insolvenţă, un exemplar pentru Debitoare, și
două exemplare vor rămâne la Administratorul judiciar.
SEMNĂTURI
Nr. Crt.
1

Denumire creditor
Semnatura
NICOLAE ZGURĂ
EDGE Business Restructuring Advisors S.P.R.L.,
Administrator judiciar reprezentat de Carmen Gabriela Mateiciuc
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