CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 48890/3/2009. Tribunal Bucuresti SecŃia a VII a Comerciala.
Judecător sindic: Prepelita Nicolae
2. Creditori: Conform tabelului preliminar
3. Debitor: S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A.
Cod unic de inregistrare: 6597960. Sediul social: sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 44C, etaj 1, Complex Domus
Mex Baneasa, sector 1, Bucuresti. Număr de ordine în registrul comerŃului : J40/24818/1994.
4. Administrator judiciar: ROVIGO SPRL
Cod de identificare fiscală: 20715409. Sediul social: Intr. Maresal Pilsudki Josef nr. 2, sector 1. Număr de
ordine în registrul societatilor profesionale al UNPIR: RSP 0008. Tel/Fax 210.01.64; 210.16.67. E-mail
office@rovigo.ro
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Deleanu Vasile.
5. Subscrisa: ROVIGO SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. FLAMINGO
COMPUTERS S.A., conform incheierii de sedinta din data de 14.12.2009, pronunŃată de Tribunalul
Bucuresti, secŃia a VIIa Comerciala, în dosarul 48890/3/2009, în temeiul art. 13 şi următoarele din Legea
privind procedura insolvenŃei, din oficiu
CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR
DEBITORULUI: SC FLAMINGO COMPUTERS SA
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administrator judiciar ROVIGO SPRL, din
Bucuresti, Intr. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1.
Data: 22.03.2010. Ora: 14,00.
Creditorii pot fi reprezentaŃi în cadrul adunării prin împuterniciŃi, cu procură specială şi legalizată
sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaŃie semnată de conducătorul
unităŃii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenŃă. 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 incorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat
calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, pana in ziua fixata pentru exprimarea votului,
administratorului judiciar.
ORDINEA DE ZI:
1) Prezentarea situaŃiei debitorului;
2) Stabilirea comitetului creditorilor; stabilirea presedintelui comitetului creditorilor;
3) Confirmarea administratorului judiciar ROVIGO SPRL si stabilirea onorariului administratorului
judiciar;
INFORMAłII SUPLIMENTARE:**
Pentru alte informaŃii suplimentare, vă puteŃi adresa administratorului judiciar.
Semnatura: ROVIGO SPRL

**

InformaŃiile suplimentare vor fi menŃionate în mod expres în funcŃie de ordinea de zi stabilită

