CATRE,
TOTI CREDITORII DEBITORULUI
SC ROPLAST THERMO SRL com. Fantana Mare,Jud.Suceava
Subscrisa MULTICONSULT IPURL SUCEAVA, reprezentata de Ec. Calin Ovidiu, in calitate
de administrator judiciar al debitoarei SC ROPLAT THERMO SRL in dosarul 4851/86/2011 aflat
pe rolul Tribunalul SUCEAVA, avand in vedere atributiile ce ne revin in cadrul procedurii,
publicam prezentul:
ANUNT,
PRIVIND DEPUNEREA LA DOSARUL CAUZEI si ORC SUCEAVA A
PLANULUI DE REORGANIZARE AL SC “ ROPLAST THERMO” SRL
Astfel , in conformitate cu prevederile art. 99 alin 2) din legea 85/2006 , formulam prezentul
„ANUNT” prin care aducem la cunoștință tuturor creditorilor, precum si altor persoane interesate,
publicarea PLANULUI DE REOGANIZARE JUDICARA A DEBITOAREI SC ROPLAST THERMO
SRL intocmit de către societatea debitoare conform art. 94 alin.1 lit.a) din legea insolventei.
Așa cum prevede art. 99 alin. 2) indice 1 din legea 85/2006, Adunarea Creditorilor a fost convocata
pentru data de 17.07.2012 ora 10 cu urmatoarea ordinea de zi propusa:

1) Punerea in discuție si aprobarea in baza art.99 si urm. a planului de reorganizare
propus de debitoarea SC”ROPLAST THERMO’SRL si a programului de plati
aferent”.
In conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4) coroborat cu prev.art.99 alin.2) este admisibila
votarea prin corespondenta a planului. In aplicarea prevederilor art. 98 alin. 1) din legea 85/2006, o
copie a planului de reorganizare propus a fost depus la grefa TRIBUNALULUI SUCEAVA si la
ORC SUCEAVA.Prin intreprinderea acestui demers se subintelege ca planul de reorganizare este
public, putând fi consultat la dosarul cauzei de orice parte interesata.
Publicarea prezentului anunț, urmărește asigurarea publicității si opozabilității fata de terți , astfel
incat planul de reorganizare sa fie adus la cunoștința creditorilor.
In consecință,apreciem ca de la data publicării prezentului anunț toate părțile interesate vor fi
socotite ca au cunoștință despre planul de reorganizare propus de catre debitoare.

MULTICONSULT IPURL SUCEAVA
prin Ec. CALIN OVIDIU
1
www.multiconsult.ro

