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La ședința Adunării Creditorilor de la această dată s-au prezentat următorii creditori:
Total creanţă
Nr.
Denumire/Nume şi
admisă cu
Procent din
Nume prenume
Document
crt.
prenume creditor
drept de vot
total
reprezentant
reprezentare
(RON)
EUROBANK ERGASIAS
Adresa nr. ERB57729/
(creanta cesionata de la
1.
993.951
14.16%
Vot prin corespondenta
10.12.2018
Bancpost) prin Mituca si
Asociatii
Adresa nr. 120136/
3. ANAF DGRFP
1.938.809
27.61%
Vot prin corespondenta
10.12.2018
Total creanțe
41.77%
Nota: Procentele au fost extrase conform Tabelului definitiv consolidat publicat in Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
nr. 23400/7.12.2018
CVORUM ŞI ALTE CONSIDERENTE LEGALE
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 alin. (1) şi
(2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi cu drept de reprezentare, creditori ale căror creanțe
însumează 41.77% din valoarea totală a creanțelor conform Tabelul definitiv consolidat publicat in Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă nr. 23400/7.12.2018, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea
de zi în ordinea menționată în convocator.
Punctele de vedere trimise de creditori cu privire la Adunarea Creditorilor primite până la data începerii ședinței, ora
14:00.
Lichidatorul judiciar consemnează punctele de vedere trimise de creditorii cu privire la Adunarea Creditorilor Irecson:
EUROBANK ERGASIAS
1. Creditorul solicita prorogarea discutarii ordinii de zi pentru o data ulterioara in vederea analizarii ofertei.
ANAF DGRFP
1. Creditorul a luat act de oferta prezentata de Lazar Dimitriu Radu pentru achizitionarea autoturismului marca
Hyundai Accent aflat in patrimoniul Irecson SRL si este de acord ca licitatiile pentru vanzarea acestui bun mobil sa
porneasca de la pretul oferit e 4.130 lei la care se adauga TVA.
Pentru organizarea licitatiei lichidatorul judiciar va efectua demersuri de expunere pe piata intr-o forma adecvata care
presupune anunturi publicitare pe internet si in publicatii de specialitate si se va proceda la intocmirea si afisarea
publicatiei de vanzare.
DISCUTAREA PROBLEMELOR ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI:
Hotărârea 1:
Adunarea creditorilor, cu un procent de 27,61% din total creanțe înscrise în Tabelul definitiv consolidat al creantelor și
cu un procent de 66,11% din total creanțe considerate prezente aproba ca pretul ofertat pentru autoturismul Hyundai
Accent sa fie pretul de pornire pentru sedintele de licitatii urmatoare.
***
Prezentul proces verbal, s-a încheiat astăzi, 10 decembrie 2018 ora 14:00, în 3 exemplare din care un exemplar va fi
depus prin grija lichidatorului judiciar la dosarul de insolvenţă și două exemplare vor rămâne la Lichidatorul judiciar.
KPMG Restructuring SPRL
Lichidator judiciar al Institutului Român De Cercetări Economico –Sociale Și Sondaje S.R.L. (în faliment)

Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GALFINBAND SA, cod unic de înregistrare: 1633663
Convocare adunare creditori
Nr: 599, data emiterii: 11.12.2018
1.Date privind dosarul: nr. 1481/121/2018, Tribunalul Galaţi, Secţia a II-a Civilă, judecător sindic Sorina Mihaela
Luchian.
2.Registratura instanţei: str. Brăilei, nr. 153, Galaţi.
3.Debitor: SC Galfinband SA, societate în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective, cu sediul în Galaţi, Calea
Smârdan, nr. 2A, jud. Galaţi, număr de ordine în registrul comerþului J17/49/1991 şi CUI 1633663.
4.Administrator judiciar: Casa de Insolvență ISTRU SPRL Filiala Brăila, cu sediul în Brăila, bd. Al. I. Cuza, nr. 84, nr.
RFO II-0875, CUI RO 36929620, tel.:0239.682.944, fax:0239/682800, e-mail: office@ciistru.ro.
5.Subscrisa Casa de Insolvență ISTRU SPRL Filiala Brăila, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC
Galfinband SA în baza sentinței civile nr. 278 din data de 12.10.2018 pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia a II-a
Civilă, în dosarul nr. 1481/121/2018, în temeiul art. 47 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă,
convoacă:
Adunarea creditorilor SC Galfinband SA.
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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Şedinţa va avea loc la sediul administratorului judiciar din Brăila, bd. A.I. Cuza, nr. 84, la data de 18.12.2018, ora
12:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situaţiei debitoarei.
2. Alegerea comitetului creditorilor şi desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor.
3. Confirmarea administratorului judiciar Casa de Insolvenţă ISTRU SPRL Filiala Brăila nr. RFO II-0875 şi
stabilirea remuneraţiei acestuia compusă dintr-un onorariu fix lunar net de 3.000 lei (la care se adaugă TVA), aferent
perioadei de observație și procedurii de reorganizare, şi onorariu de succes de 10.000 euro + T.V.A., datorat în cazul
confirmării unui plan de reorganizare.
4. Votarea propunerii formulate de către reprezentanții debitoarei privind novația cu titlu gratuit a contractului de
leasing financiar nr. 9179436/218168 din data de 21.02.2017 încheiat de către debitoarea Galfinband SA cu Porsche
Leasing România IFN SA și Porsche Broker de Asigurare SRL, având ca obiect achiziționarea în regim de leasing a
bunului autovehicul Volkswagen Tiguan Highline 2.0 TDI, executat parțial.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi studiate la sediul administratorului judiciar şi la arhiva instanţei în
zilele lucrătoare, în timpul programului cu publicul.
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.
Administrator judiciar,
Casa de Insolvenţă ISTRU SPRL Filiala Brăila
p.i. Radu Lupaşcu
*

*

*

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt.

Forma

Abonament
365 zile

Preţ vânzare
949,95 lei

1

Suport electronic

90 zile

237,49 lei

30 zile

79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de
document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.
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