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Catre,
Buletinul Procedurilor de Insolventa

Subscrisa, EURO INSOL SPRL, lichidator judiciar al R.H.S. COMPANY S.A.- in faliment, cu sediul social in
Orasul Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei nr. 372, judetul Ilfov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
Bucuresti sub nr. J23/800/19.03.2014, C.U.I. RO 12014484, desemnat de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a
Civila prin sentinta civila nr. 3530 pronuntata la data de 20.05.2016 in dosarul nr. 9294/3/2012,
In temeiul art. 13 si urm. raportat la art. 116 si urm. din Legea nr. 85/2006, convocam:
ADUNAREA CREDITORILOR R.H.S. COMPANY S.A.
pentru data de 04.11.2016, orele 1400, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Opera Center, str. Costache Negri
nr. 1-5, et. 3, sector 5, Bucuresti, avand ca ordine de zi:
1. Desemnarea evaluatorului si aprobarea onorariului acestuia, pe baza ofertelor primite, in vederea intocmirii
raportului de evaluare.
Precizari: Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau
înscrisul în format electronic, căruia i s-a incorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un
certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, pana in ziua si ora stabilite pentru exprimarea votului,
lichidatorului judiciar dupa cum urmeaza: adresa postala – Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et.
3, sector 5, fax – 021/335.04.16, e-mail: office@euroinsol.eu
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentica sau, in cazul
creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Potrivit art. 14 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, „la sedintele adunarii creditorilor, salariatii debitorului vor putea fi
reprezentati de un delegat din randul acestora, care va vota pentru intreaga valoare a creantelor reprezentand
salariile si alte drepturi banesti ce li se cuvin.”
Informatii suplimentare: Ofertele de evaluare supuse aprobarii in cadrul sedintei Adunarii Creditorilor sunt postate
pe site-ul www.euroinsol.eu la sectiunea adresata debitoarei RHS COMPANY S.A. – in faliment.

Lichidator judiciar
Euro Insol SPRL
Practician in insolventa
Alexandru Saidufis
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