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CONVOCARE
Adunarea Generală a Asociatilor

Subscrisa ACORD S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C.
UNIKAT DESIGN S.R.L., cu sediul în localitatea Iasi, Sos. Bucium, bloc B1, etj. P, ap.4, jud.
Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J/22/472/2005, Cod unic inregistrare 17260145,
prin sentinţa civilă nr. 649/27.03.2014, pronunţată de către Tribunalul Iaşi/Judecător Sindic în
dosarul nr. 10583/99/2013 (nr. Vechi 839/2013), în temeiul art. 18 din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, convoacă Adunarea Generală a Asociatilor în data de
25.04.2014 ora 1300, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, str. Decebal nr.22A, bl Z8, sc. A,
et.1, ap.8, pentru toti asociatii inregistrati la Oficiul Registrului Comertului, cu urmatoarea
ordinea de zi: Desemnarea admnistratorului special al debitorului S.C. UNIKAT DESIGN
S.R.L.

Asociaţii înregistrati la Oficiul Registrului Comertului pot participa la adunarea
generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat asociatii cu excepţia
admnistratorilor, pe baza de procura specială.

Începând cu  data de 09.04.2014, formulare de procuri speciale se pot obţine de la
sediul lichidatorului judiciar ACORD S.P.R.L. Iasi, str. Decebal nr.22A, bl Z8, sc. A, et.1,
ap.8. După completarea si semnarea procurilor speciale acestea vor fi transmise un exemplar la
sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus până la data de 25.04.2014 inclusiv, cel de-al
doilea se va înmâna reprezentantului iar un exemplar rămâne la asociatul reprezentat.

Accesul asociaţilor să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a
indentităţii acestora, făcută, în cazul în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin
de identitate sau carte de identitate pentru cetăţenii români sau, dupa caz, paşaport pentru
cetăţenii străini) sau, în cazul perspanelor juridice şi a asociaţolor persoane fizice reprezentate,
cu împuternicire dată persoanei fizice pe care le reprezintă.
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