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CONVOCAREA ADUNARII CREDITORILOR
Nr. 4834/07.04.2014
Date privind dosarul:dosar nr: 2749/99/2012 (nr. vechi 169/2012) pe rolul Tribunalului Iasi;
Debitor: S.C. PHOENIX TREND S.R.L., C.U.I. 1960690 număr de înregistrare în registru J22/118/2012 cu

sediul social în Mun. Iasi, str. Aurel Vlaicu, nr. 87, et. 2, CP 700382, Bl. Confecții Textile, judetul Iași .
Lichidator judiciar: ACORD S.P.R.L. Iaşi C.I.F. 21079962, sediul social Iaşi, Str. Decebal nr.24, bl. B5, sc. A,

et.2, ap.10; nr.ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 0246/2006, Tel/Fax 0232-230302, E-mail
office@acordinsol.ro, Reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Niţescu Dan Nistor.

Creditori: D.G.F.P. Iasi, str. Anastasie Panu, nr. 26, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Bucuresti, str. Cpt. Av. Al. Serbanescu, nr.50, sector 1 și SC ELVA RO – COM SRL, Sat Lunca Cetatuii, Comuna
Ciurea, judetul Iasi.

Subscrisa ACORD S.P.R.L. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al SC PHOENIX TREND S.R.L, conform
încheierii din data 05.04.2013 a Tribunalului Iași, Dosar nr. 2749/99/2012 (nr. vechi 169/2012), în temeiul art. 14 şi
următoarele din Legea insolvenţei CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI: S.C PHOENIX
TREND S.R.L. Adunarea va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8 la
data de 02.05.2014, orele 1230. Creditorii pot fi reprezentaţi prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în
cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.
Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi
atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică
extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată lichidatorului judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru
exprimarea votului. ORDINEA DE ZI: Aprobarea încheierii contractului de reprezentare între S.C. PHOENIX TREND
S.R.L. - în faliment, in bancrupcy, en faillite şi Cabinet de avocat Maria Aldea, în cuantum de 23.000 lei făra TVA,
pentru cele 12 (douăsprezece) dosare aflate în diferite stadii pe rolul instanţelor de judecată, prezentate detaliat Adunării
Creditorilor în şedinţa din data de 04.04.2014.

Lichidator judiciar ACORD S.P.R.L.


