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Nr. 70/01.03.2018 

 
CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR 

 
1. Număr dosar: 6658/30/2012,Tribunal Timiş, Secţia a II a Civilă, Judecător sindic: Loredana 
Neamțu; 
2. Arhiva/registratura instanţei: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiș; programul 
arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri, orele: 08.30-12.30; 
3. Debitor: Varimax SA, cod de  identificare fiscală RO 8181328. Sediul social: Variaș, str. 
Gelu, nr. 1330, jud. Timiş, nr. de ordine în Registrul Comerţului:  J35/1461/1996; 
4. Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cod de identificare fiscală RO 
20804476; sediul social Timişoara, str. Macilor, nr. 26, Număr de înscriere în Registrul 
Formelor de Organizare al UNPIR RFO II 0243,  Tel. 0356/465 531, Fax 0256/490 153, e-
mail mbmanagementtm@gmail.com, www.mb.ro; 
5. Subscrisa SCP MB Management IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
Varimax SA, conform Sentinței nr. 828 din 24.07.2017 pronunţată de Tribunalul Timiş, 
Secţia a II a Civilă, în dosarul nr. 6658/30/2012, în temeiul art. 13 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, din oficiu, convoacă Adunarea Creditorilor debitorului 
Varimax SA. 

Ședința Adunării Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar situat 
în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, în data de  12.03.2018,  la ora 12.00.  

 
Ordinea de zi: 
 
1. Confirmarea/înlocuirea lichidatorului MB Management ipurl și stabilirea 

renumerației. 
2. Aprobarea raportului de evaluare privind bunurile Varimax SA . 

3. Aprobarea procedurii de vânzare 

 
Raportul de evaluare va fi transmis în data de 05.03.2018 

 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procura specială şi legalizată sau, în 

cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprima 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 prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată 
pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul 
judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul 
de a vota. 
 

Administrator judiciar,  
SCP MB Management IPURL,  

  Prin Mihail Bojincă 

 
MEMBRĂ UNPIR - RFO II 0243 

SCP MB Management IPURL 
300351 Timişoara, str. Macilor, nr. 26 
Tel.: 0356 465 531, Fax: 0256 490 153 

E-mail: mbmanagementtm@gmail.com; www.mb.ro 
Mobil: 0722 258 352 
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