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Convocare Adunare Creditori 
Număr: 55, data emiterii: 02.03.2017 

Date privind dosarul: nr. dosar 23900/3/2013, Tribunalul Bucuresti, Secţia aVII – a Civilă, Judecător-
sindic: Fițigău Vasile. 
2. Debitor: Fotbal Club Otelul SA, Cod de identificare fiscală RO 17422808, Sediul social: București, 
str. Nerva Traian, nr. 3, biroul nr. 9, bl. M101, et. 6, Sector 3, Număr de ordine în registrul comerţului: 
J40/8321/2013. 
3. Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, 
jud. Timiș, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II 0243, CUI RO 
20804476, tel./fax 0356 465 531/0256 490 153, e-mail: mbmanagementtm@gmail.com, www.mb.ro; 
4. Subscrisa: SCP MB Management IPURL, în calitate de lichidator judiciar al societății Fotbal Club 
Oțelul Galați SA, numit prin hotararea 2258 din 30.03.2016 pronunțată de Tribunalul București, Secția 
a VII a Civilă, în dosarul nr. 23900/3/2013, în temeiul art. 13 si urmat. din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei. 

 
Convoacă Adunarea COMITETULUI Creditorilor 

debitorului: Fotbal Club Otelul SA 
 
Sedinta comitetului creditorilor  va avea loc la sediul debitoarei Fotbal Club Otelul SA din Galati, jud. 
Galati , Adresa str. Alexandru Davila, nr.1- Stadion Ancora, în data de 07.03.2017, ora 1200. Creditorii 
pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură 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 exprimă votul, semnată de creditor, 
sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică 
extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru 
exprimarea votului administratorului judiciar. 

 
Ordinea de zi: 

 
1 Analiza si aprobarea selectiei de oferte de evaluare drepturi de transfer. 
 
 
Anexele cu loturile si Raportul lichidatorului pot fi descarcate de pe pagina INTERNET   www.mb.ro. 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar reprezentat de asociat 
coordonator Bojinca Mihail cu sediul in Timisoara, str.Macilor nr.26, jud.Timis; 

 
Lichidator judiciar: MB Management IPURL 
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