BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6762/30.03.2018
Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DELAMORE CORPORATE TRADING SRL (FOSTA SANTILIANA EXIM SRL), cod unic de
înregistrare: 8737432
Podoreanu Insolv I.P.U.R.L. – Servicii legale.Insolventa.
Bucureşti, sector 2, str,Scoalei, nr. 12, Bl. Corp A, et.1,ap.2
Nr.de inreg.:RFO II – 0643,CUI: 31154450, Tel/fax:021 319 34 95, 0721 243 037, mail: avocat@luizapopescu.ro
Tribunalul Ilfov Sectia Civila
Complet: f8
Dosar nr: 454/93/2018
Termen: 06.06.2018
Raport intocmmit în conformitate cu dispozitiile art. 58 lit a raportat la art. 92 alin 1 din Legea nr. 85/2014
privind propunerea de continuare a procedurii de insolventa pentru debitoarea:
SC Delamore Corporate Trading SRL
1. Date generale privind deschiderea procedurii:
Prin incheierea pronuntata în data de 09.03.2018 de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila, în dosarul nr. 454/93/2018 s-a
deschis procedura generala a insolvenţei prevazuta de Legea nr. 85/2014 impotriva debitoarei SC DELAMORE
CORPORATE TRADING SRL cu sediul în Bld. Pipera nr. 131, Oras Voluntari, Jud. Ilfov, avand CUI 8737432, nr. de
inregistrare la ORC Ilfov J23/2452/2014, fiind numit administrator judiciar al debitoarei PODOREANU INSOLV
IPURL, cu atributiile prevazute de art. 58 din Lege.
2. Date generale despre societate:
SC DELAMORE CORPORATE TRADING SRL este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Ilfov, sub nr. J23/2452/2014.
Cod unic de inregistrare: 8737432.
Starea firmei: insolventa, se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014
Sediul social în prezent: Bld. Pipera nr. 131, Oras Voluntari, Jud. Ilfov.
Capital social: 1100 lei, structurat intr-un numar de 110 parti sociale, fiecare parte sociala valorand 10 lei.
ASOCIATI PERSOANE JURIDICE:
Asociat Unic: AGORA CAPITAL SRL-cu sediul în Jud. Ilfov, Oras Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 135, imobil
C4, avand nr. de inregistrare la ORC Ilfov J23/3093/2017, CUI 24167724- asociat unic, cota de participare la beneficii100%, cota de participare la pierderi-100%.
Obiect principal de activitate: Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate- Cod
Caen - CAEN 4730.
2.1 Conform dispozitiilor legale notificarea deschiderii procedurii s-a facut prin intermediul Buletinului Procedurii de
Insolventa.
2.2 Debitoarea a fost notificata în scris privind deschiderea procedurii generale.
2.3 Pe baza raportarilor contabile din anii 2015-2017 administratorul judiciar a intocmit o analiza contabila privind
evolutia principalilor indicatori financiari în aceasta perioada în ceea ce priveste activele imobilizate, activele
circulante, datoriile, activele nete, cifra de afaceri, venituri, cheltuieli, profit, pierdere.
Administratorul judiciar va continua analiza documentelor financiar contabile ale debitoarei pe masura ce va intra în
posesia unor date şi informatii noi, aceste aspecte urmand a fi relevate în cadrul urmatoarelor rapoarte.
Din informatiile analizate pana în prezent reiese faptul ca debitoarea are sanse de redresare în baza unui plan de
reorganizare, astfel cum reiese şi din descrierea sumara depusa de catre debitoare în conformitate cu dispozitiile art. 67
alin 1 lit. h din Legea 85/2014, precum şi avand în vedere manifestarea intentiei acesteia privind reorganizarea, în
conformitate cu dispozitiile art. 67 alin. 1 lit. g.
Sub acest aspect, administratorul judiciar apreciaza ca este util a se incerca, intr-o prima etapa, recuperarea creantelor
pe care debitoarea le detine impotriva tertilor, abia intr-o etapa ulterioara putandu-se discuta despre eventualitatea
lichidarii unei parti din patrimoniul debitoarei. In acest context, apreciam util a mentiona faptul ca debitoarea are de
recuperat creante indestulatoare, raportat la cele pe care creditorii proprii le detin impotriva acesteia.
Tocmai din acest motiv, administratorul judiciar opineaza ca este necesara recuperarea creantelor, în scopul asigurarii
fluiditatii financiare, a desfasurarii activitatii comerciale, precum şi în scopul stingerii, cel putin a unei parti, din
creantele societatii debitoarei.
Din documentele contabile puse la dispozitia administratorului judiciar de catre debitoare, a reiesit faptul ca intregul
cuantum al creantelor de recuperate depaseste masa credala, balanta societatii fiind, prin urmare, una pozitiva.
Totodata, apreciam ca exista premise obiective pentru sustinerea unui plan de reorganizare cu privire la aceasta
debitoare, managementul societatii fiind unul functional, care si-a manifestat disponibilitatea de a conlucra cu
administratorul judiciar în scopul redresarii societatii.
In concluzie: In baza dispozitiilor art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 solicitam continuarea perioadei de observatie în
procedura generala a insolventei.
In drept: art. 58 alin 1 lit. a raportat la art. 92 alin 1 din Legea 85/2014.
Podoreanu Insolv IPURL
Prin Asociat Coordonator Popescu Maria-Luiza
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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