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Dosar nr.: 6658/30/2012      Nr. 166/20.06.2017 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Termen: 24.07.2017 
 
Debitor: VARIMAX SA - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, 
en redressement, Cod de identificare fiscală: RO 8181328, cu sediul social în 
Variaş, str. Gelu, nr. 1330,  jud. Timiş;  nr. ORC J35/1461/1996 
Administrator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timişoara, 
str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 

RAPORT DE ACTIVITATE - 166/20.06.2017 
întocmit de către administratorul judiciar în cadrul procedurii de 

reorganizare judiciară a debitorului VARIMAX SA 
 
  Administratorul judiciar a procedat la publicarea in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa nr.13355/06.07.2017 a raportului anterior de 
activitate nr.144/27.06.2017. 
 

I.  Adunări ale creditorilor. 
 Administratorul judiciar a procedat la convocarea adunării 
creditorilor pentru data de 20.07.2017, ora 12, având ca ordine de zi: 
Analiza situației valorificării bunurilor în procedura de reorganizare și 
luarea unei decizii privind: 

1. Intrarea societății în faliment; 
2. Închiderea procedurii de reorganizare prin fuziunea cu Trident 

Production SRL (conform prevederii planului de reorganizare). 
 

 Convocarea nr. 148/04.07.2017 privind ședinţa adunării creditorilor 
debitorului VARIMAX SA, din data de 20.07.2017, a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13633 din data de 11.07.2017. 
 
Conform procesului verbal al Adunării creditorilor din 20.07.2017 s-a votat 
intrarea debitoarei în faliment.  
Punctele de vedere exprimate de creditori au fost următoarele: 
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Creditorul ALPHA BANK ROMÂNIA SA, creditor garantat ce deţine un 
procent de 92,01% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au 
trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 90,61% din 
valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, aprobă intrarea 
în procedura falimentului a debitoarei VARIMAX SA. 
 
Creditorul AJFP Timiș, creditor bugetar ce deţine un procent de 1,31 % 
din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris respectiv un procent de 1,29% din valoarea creanţelor, solicită 
prorogarea discutării ordinii de zi la o dată ulterioară, având în vedere că 
nu s-au achitat ultimele scadențe privind obligațiile înregistrate de 
debitoare. 
 
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine 
un procent de 6,68% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au 
trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 6,58% din valoarea 
creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, solicită deschiderea 
procedurii de faliment împotriva VARIMAX SA și nu este de acord cu 
fuziunea dintre TRIDENT PRODUCTION SRL și VARIMAX SA. 
 
  

II.  Concluzii 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 98,69% din totalul creanţelor 
prezente, respectiv cu un procent de 97,19% din valoarea creanţelor, 
hotărăște intrarea în procedura de faliment a debitoarei VARIMAX SA.  
 
 
Fiind îndeplinite condițiile din Art.107 lit C, din L85/2006, instanța va 
putea decide intrarea în FALIMENT. 
 
 
Administrator judiciar, 
SCP MB Management IPURL, 
Prin Mihail Bojincă 


