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ANUNT DE VANZARE
prin licitatie publica cu strigare
EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Deva, str. A. Iancu, bl. H3, demisol,
jud. Hunedoara, în calitate de lichidator judiciar al SC AGRO COMPANY SRL - în
faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. 123, jud.
Hunedoara, anunta vanzarea la licitatie publica competitiva de tip olandez cu strigare, cu
pret in urcare sau scadere, in conformitate cu art. 115 alin.3 din Legea nr. 85/2006, a
activului FERMA TURDAS, compusa din constructii reprezentand 10 grajduri pentru
cresterea porcilor in suprafata construita de 2214 mp fiecare, sediu administrativ si anexe
cu teren aferent in suprafata de 139821 mp, pornind de la pretul de evaluare de 1.051.800
euro, cu pas de strigare de 1 % din pretul de evaluare, respectiv 10.500 euro.
Mentiune: Pretul de pornire a licitatiei nu include TVA.
Licitatia se desfasoara in data de 31.07.2017, ora 11 la sediul lichidatorului judiciar
din Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara.
Identificarea si descrierea activului este prezentat pe site-ul lichidatorului judiciar
www.euroinsolvent.ro.
Licitatia publica competitiva de tip olandez cu strigare, cu pret in urcare sau scadere
porneste de la pretul de evaluare stabilit prin raportul de evaluare, publicat pe site-ul
lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro.
Toti cei interesati sunt invitati sa depuna oferte la sediul lichidatorului judiciar din
Deva, Str. Avram Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, conform regulamentului publicat.
Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar în vederea
depunerii garantiei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire al licitatiei activului,
respectiv 474.214 lei, precum şi pentru achiziţionarea regulamentului de vanzare, in conditiile
prevazute de regulament. Costul de achizitie al regulamentului de vanzare este de 500 lei
+TVA.
Informatii suplimentare se pot obine la sediul lichidatorului judiciar, la numarul de
telefon: 0354/107589, mail: euro.quality.insolvency@gmail.com, precum si pe pagina de
internet a lichidatorului judiciar, www.euroinsolvent.ro.

