BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 24372/28.12.2017
Anexăm dovada trimiterii notificărilor.
Având în vedere faptul că administratorul statutar al societăţii debitoare nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica
documentele prev. la art.67 din lege, administratorul judiciar s-a aflat în imposibilitatea stabilirii situaţiei patrimoniale
la data deschiderii procedurii generale de insolvență. Ca urmare a demersurilor întreprinse potrivit dispoziţiilor art.93
din lege, instituţiile de la care au fost solicitate informaţii și care au răspuns la solicitările administratorului judiciar au
comunicat faptul că debitoarea nu figurează cu bunuri şi/sau disponibilităţi băneşti în patrimoniu.
3.Analiza incidenței art.117-118 din Legea nr.85/2014
Cadrul legal care reglementează anularea unor acte frauduloase se regăsește la art.117 și art.118 din Legea nr.85/2014.
În prezentul raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a societății debitoare QTech Comunication SRL, administratorul judiciar a analizat activitatea societății pe baza documentelor comunicate de
către instituțiile de la care au fost solicitate informații. Având în vedere faptul că administratorul judiciar nu a intrat în
posesia documentelor contabile ale debitoarei, precum și faptul că din demersurile întreprinse nu au fost identificate
acte de transfer ale activelor societății, nu au fost identificate fapte de comerț care cad sub incidența dispozițiilor art.117
și art.118 din lege.
4.Răspunderea organelor de conducere ale SC Q-Tech Comunication SRL
În privința persoanelor cărora le-ar fi imputabilă ajungerea societății debitoare în încetare de plăți, administratorul
judiciar a identificat următoarele fapte care cad sub incidența art.169 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență:
d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în
conformitate cu legea.
Administratorul judiciar consideră că există incidențe ale acestui alineat ca urmare a faptului că societatea debitoare nu
a întocmit și depus situații financiare anuale la instituția abilitată, încălcând astfel dispozițiile art.5, alin.(1) din Legea
nr.82/1991 a contabilității conform cărora: “societățile comerciale au obligația să conducă contabilitate în partidă dublă
și să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.”
Totodată, potrivit dispozițiilor Legii nr.85/2014, în cazul nepredării documentelor contabile către administratorul
judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă.
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanai juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia.
Administratorul judiciar consideră că există incidențe ale acestui alineat, deoarece administratorul statutar al societății
debitoare a refuzat să comunice documentele prev. de art.67 din lege. Prin inacţiunea lor, aceştia au condus la
imposibilitatea identificării activului societății debitoare la data deschiderii procedurii generale de insolvență, fapt ce
indică asupra existenţei premiselor ca bunurile sau creditele societăţii debitoare să fi fost folosite în folosul propriu al
administratorului statutar.
În contexul prezentat mai sus, una din cauzele intrării în procedura de insolvență a debitoarei SC Q-Tech Comunication
SRL o constituie factorul uman din cadrul societății. Astfel, deciziile administratorilor statutari s-au dovedit a fi
ineficiente și incapabile în gestionarea intereselor economice ale persoanei juridice. Administratorul judiciar apreciază
că există incidențe ale art.169, alin.(1), lit. D) și lit. E) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență.
Administratorul judiciar urmează să formuleze o cerere de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului
statutar al societății debitoarei, pentru întreaga valoare a creanțelor înscrisă în tabelul de creanţe.
5.Concluzii privind cauzele și împrejurările care au condus la încetarea de plăți
Administratorul judiciar se află în imposibilitatea exprimării unei opinii cu privire la cauzele care au condus la apariția
stării de insolvență a debitoarei SC Q-Tech Comunication SRL, motivat de faptul că nu a avut la dispoziție documentele
contabile ale acesteia.
În condițiile în care, administratorul statutar al debitoarei SC Q-Tech Comunication SRL nu a respectat dispozițiile
art.5, alin.(1) din Legea nr.82/1991, cu privire la obigația conducerii unei contabilități în partidă dublă, întocmirii și
depunerii, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, a situațiilor financiare anuale, administratorul judiciar nu a putut
analiza rezultatele activității societății debitoare, în vederea aprecierii gradului de îndatorare și a capacităţii de plată de
care SC Q-Tech Comunication SRL a dispus anterior datei deschiderii procedurii generale de insolvență.
Administratorul judiciar își rezervă dreptul de a completa concluziile prezentului raport cu privire la răspunderea
organelor de conducere ale societății debitoare, în situația în care va intra în posesia unor informații noi.
BB&A Insolvenzpraxis IPURL, Av. Dragoș Bobu, Practician în insolvenţă
4. Societatea ARWEN PROFESSIONAL SERVICES S.A. (FOSTA THE RED POINT SA), cod unic de
înregistrare: 14172456
Depunere notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului pentru debitoarea SC Arwen
Professional Services SA Societate în faliment“, in bankruptcy“, en faillite“
Nr.2189/22.12.2017
1. Date privind dosarul: Nr. dosar 840/99/2016 (64/2016);
Tribunalul Iaşi - Secţia II civilă - Faliment; Judecător sindic Oana Pipernea;
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna nr.1A, Programul arhivei/registraturii instanţei: 9.00-13.00;
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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3.Debitor: SC Arwen Professional Services SA., cu sediul în Iași, bd. Poitiers nr.16, demisol și et.1, având nr.de
înregistrare în R.C. J22/813/2001, C.U.I. 14172456;
4. Lichidator judiciar: Consultanţă Reorganizare Lichidare S.P.R.L., cod de identificare fiscală: 16993962, sediu social:
str. A. Panu nr.27, bl.Moldova 3, et.2, ap.6, nr.de ordine în tabelul practicienilor în insolvenţă RSP 0020, ţel. 0232261272 fax: 0232-232000, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Moisescu Ioana Irina;
În temeiul art.145 alin.1 lit. C din Legea 85/2014;
5. Nr.de exemplare depuse: 2, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în BPI.
Notificare
Prin incheierea nr.1906 din data de 14.12.2017, pronunţată de Tribunalul Iași - Secţia II civilă - Faliment, în dosarul
nr.840/99/2016 (64/2016), în temeiul art.145 alin.1 lit. C din Legea 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale
a falimentului împotriva debitorei SC Arwen Professional Services SA., cu sediul în Iași, bd. Poitiers nr.16, având nr.de
înregistrare în R.C. J22/813/2001, C.U.I. 14172456.
Totodată, în temeiul art.145 al. 2 din Legea 85/2014 dispune dizolvarea societăţii şi ridicarea dreptului de administrare.
în temeiul art.151 din Legea 85/2014, dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei și indeplinirea celorlalte
operatiuni de lichidare.
În calitate de lichidator judiciar a fost numită provizoriu Consultanţă Reorganizare Lichidare S.P.R.L., cu sediul în Iaşi,
str. Anastasie Panu nr.27, bl.Moldova 3, et.2, ap.6.
Prin sentinţa susmenţionată, s-au stabilit următoarele termene limită:
-26.01.2018- termen pentru înregistrarea cererilor de creanţă născute în cursul procedurii;
-26.02.2018- fixează termen pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor;
-02.03.2018 – termen pentru adunarea generală a creditorilor, ce va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iași, str.
Anastasie Panu nr.27, bl.Moldova 3, et.2, ap.6, cu următoarea ordine de zi Confirmarea/înlocuirea lichidatorului
judiciar desemnat provizoriu de către instanţă și stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar (lichidatorul judiciar
propune un onorariu lunar de 500 EURO fara TVA şi un onorariu procentual de 6% din sumele recuperate în cadrul
procedurilor de insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitoarei);
-05.03.2017- termen pentru depunerea contestatiilor la creanțele nascute în cursul procedurii;
-28.03.2018- fixează termen pentru solutionarea contestatiilor, întocmirea și afişarea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor.
Lichidator judiciar, Consultanţă Reorganizare Lichidare S.P.R.L., Prin Av. Ioana Moisescu
Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALL FRUITS FRESH PRODUCT SRL, cod unic de înregistrare: 29189588
Reconvocare adunare creditori All Fruits Fresh Product SRL
Nr.: 787/22.12.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2864/93/2017, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Secția Civilă, Judecător sindic:
Complet F8
2.Arhiva/registratura instanței: str. Știrbei Vodă nr. 24, oraș Buftea, județ Ilfov, nr. tel. 021 312.23.43 Fax.021
312.23.51; programul arhivei/registraturii instanței: L-V 09:00 – 13:00
3.1. Debitor: Societatea ALL FRUITS FRESH PRODUCT SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite
Sediul social: Sos. Moara Domneasca nr. 5, Corp 1, etaj 2, birou nr. 1, com. Afumați, Jud. Ilfov, CP 077010, Număr de
ordine în registrul comerțului: J23/2629/2011, Cod de identificare fiscală 29189588
3.2. Administrator special: nu este desemnat
4.Creditori:
- DGRFPMB în reprezentarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov – str. Speranței nr. 40, sector 2,
București;
- Primăria Comunei Afumați – sos. Bucureşti - Urziceni nr. 151, com. Afumați, Jud. Ilfov, CP 077010;
- Administrația Fondului pentru Mediu – Splaiul Independenței nr. 294, Corp A, sector 6 București, CP 060031.
5.Lichidator judiciar: RIM TRUST I.P.U.R.L. - nr. înreg UNPIR: RFO II - 0766; CIF 33393526 sediul social:
București, sector 1, str. D.I. Mendeleev nr. 17, et. 1, ap. 6, Tel 0751.160.100, Fax 021.310.60.95, E-mail:
av.paraschiv@gmail.com, office@rimtrust.ro, Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: Paraschiv Claudiu
6.Subscrisa RIM TRUST I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului societatea ALL FRUITS FRESH
PRODUCT SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, conform Încheierii din data de 25.09.2017 pronunțată de
Tribunalul Ilfov – Secția Civilă în dosarul nr. 2864/93/2017, în temeiul art.47 și urm. din Legea nr. 85/2014
Reconvoacă adunarea creditorilor debitoarei ALL FRUITS FRESH PRODUCT SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar RIM TRUST I.P.U.R.L din București, sector 1, str.
D.I. Mendeleev nr. 17, et. 1, ap. 6 la data de 12.01.2018 ora 14:00.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
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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