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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă

Nr. 31/ 26.01.2021

Proces verbal al adunării creditorilor

încheiat azi, 26.01.2021 orele 12:00, în Timişoara, str.Macilor nr.26, jud. Timiş
Adunarea Creditorilor debitoarei Varimax SA, dosar de insolvenţă nr. 6658/30/2012, aflat pe
rolul Tribunalului Timiş, Secţia a II a Civilă, a fost convocată în conformitate cu art. 13 alin.(1), art.14
din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, de către lichidatorul judiciar, pentru data de
26.01.2021 orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timişoara, str. Macilor nr.26,
jud. Timiş.
Adunarea creditorilor debitorului Varimax SA este prezidată de practicianul în insolvenţă
Bojincă Mihail conform dispoziţiilor art. 13 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura de
insolvenţă.
Secretariatul şedinţei Adunării creditorilor debitorului Varimax SA este în sarcina
lichidatorului judiciar.
Convocatorul nr. 22/18.01.2021 privind ședinta adunării creditorilor debitorului Varimax SA
din data de 26.01.2021 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1021 din data de
20.01.2021.
Au trimis puncte de vedere scrise următorii creditori :
- A1 CARPI FINANCE SA (adresa nr. 468 /19.01.2021) creditor garantat ce deţine un procent
de 83,63 % din totalul creanţelor înscrise la masa credală, conform tabelului definitiv de creanțe al
Varimax SA.
- BRD Groupe Societe Generale SA (adresa FN/26.01.2021) creditor garantat ce deţine un
procent de 15,05 % din totalul creanţelor înscrise la masa credală, conform tabelului definitiv de
creanțe al Varimax SA.
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș - Serviciul juridic (adresa nr. TMG
DEX 55.327/2017/21.01.2021) creditor bugetar ce deţine un procent de 0,41 % din totalul creanţelor
înscrise la masa credală conform tabelului definitiv de creanțe al Varimax SA.
În acest sens se constată faptul că la adunarea creditorilor participă titularii de creanţă
însumând 99,09 % din volumul total al creanţelor împotriva averii debitorului Varimax SA.
Se constată că sunt îndeplinite prevederile legale prevăzute în art. 15, din Legea 85/2006
privind procedura de insolvenţă.
Conform art.15 alin.(1) adunarea creditorilor poate avea loc în prezenţa titularilor de creanţă
însumând cel puţin 30 % din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, deciziile urmând
a fi adoptate cu votul titularilor unei majorităţi, prin valoare, a creanţelor prezente.
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Potrivit art.15 alin.(2) la acelasi articol lit.b) calculul valorii totale a creanţelor se determină
prin raportare la tabelul definitiv de creanțe al Varimax SA, după cum reiese din cuprinsul acestuia.
Adunarea creditorilor debitorului Varimax SA este legal constituită, în conformitate cu
dispoziţiile art. 15 din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă, fiind prezenţi sau trimiţând
punct de vedere scris deţinătorii a 99,09 % din totalul masei credale.
Ordinea de Zi:
1. Aprobarea Raportului de închidere și a închideri procedurii falimentului debitoarei
VARIMAX SA în conf. cu art.131 aliniat 1 din L85/2006 .
Se intră în ordinea de zi:
Creditorul A1 CARPI FINANCE SA, creditor garantat ce deţine un procent de 84,40 % din totalul
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 83,63
% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, aprobă Raportul de închidere și a
închiderii procedurii falimentului debitoarei Varimax SA în conf. cu art.131aliniat 1 din L85/2006.
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine un procent de 15,19 % din
totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent
de 15,05 % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, a luat cunoștință de
prevederile Raportului de închidere nr. 20/18.01.2021 a procedurii falimentului pentru debitorul
Varimax SA și nu aprobă mențiunile referitoare la corectarea creanțelor rămase nerecuperate pentu
creditorii garantați ai Varimax SA, în bilanțul de închidere a procedurii Trident Production SRL.
Lichidatorul judiciar a luat cunoștință de solicitarea creditorului BRD Groupe Societe Generale SA și
nu va efectua operațiuni în procedura de faliment a debitorului Trident Production SRL .
Creditorul AJFP Timiș, creditor bugetar ce deţine un procent de 0,41 % din totalul creanţelor
prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un procent de 0,41 % din valoarea
creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, este de acord cu închiderea procedurii conform art.
131 din Legea 85/2006.
Adunarea creditorilor, cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente, respectiv cu un
procent de 99,09 % din valoarea creanţelor, aprobă Raportul de închidere și a închiderii
procedurii falimentului debitoarei Varimax SA în conf. cu art.131 aliniat 1 din L85/2006.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în patru exemplare.
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