
 

   

Tribunalul București Secția a VII-a Civilă  
Dosar nr. 32802/3/2015 
Debitor: SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA – in faliment 

 
CONVOCATOR ADUNAREA CREDITORILOR 

SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA – in faliment 
                                     Nr.: 134 

                                   Data emiterii: 23.08.2016 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 32802/3/2015 pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă 
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Adresa: București, Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 
3, cod poștal 030823, fax: 021.313.28.02 , e-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro .  
3. Debitor: SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA Sediul social: București, Sectorul 3, str. Nerva Traian, nr. 3, 
bloc M101, cod unic de înregistrare 330904, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/305/1991. 
4. Lichidator judiciar:  KPMG Restructuring SPRL, București, DN1, Șos. București – Ploiești, nr. 69-71, sector 1, Număr de 
înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR: 0499, Tel/fax +40 372 377 800 / +40 372 377 700, 
5. Lichidatorul judiciar: KPMG Restructuring SPRL cu sediul în București, Sos. București – Ploiești nr. 69-71, Sector 1, în 
calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, conform Încheierii 
de ședință din data de 03.12.2015, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă în Dosar nr. 32802/3/2015, în 
temeiul art. 47 si următoarele, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență:  
 

CONVOACA  ADUNAREA  CREDITORILOR SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA –  
(în faliment, in bankruptcy, en faillite) 

 
Sedința va avea loc la data de 30 august 2016 ora 14:30 la Rin Central Hotel, Str. Traian, nr. 55A, sector 3, București, Sala 
conferinta George Calinescu, având ca ordine de zi: 

 
1. Aprobarea modalităţii de valorificare prin transferul portofoliului de bancassurance si negocierea de catre 

Lichidatorul judiciar a  termenilor şi condiţiile tranzacției.  
 
Dat fiind că în cadrul ședinței Adunării creditorilor din 19.08.2016 a fost prorogat punctul mai sus enunțat, Lichidatorul 
Judiciar reconvoacă prin prezenta ședința creditorilor pentru data de 30 august 2016.  
  
Lichidatorul judiciar informează creditorii că în ziua și la locul stabilit pentru Adunarea creditorilor, în intervalul orar 14:30-
14:45, KPMG Restructuring SPRL va efectua activitățile de secretariat ale adunării constând în verificarea întrunirii 
cvorumului de prezență, verificarea împuternicirilor/mandatelor, respectiv a pozițiilor scrise primite de la creditori, urmând 
ca ședința să înceapă la ora 14:45. Dat fiind numărul mare de creditori, rugăm creditorii care doresc să participe prin 
corespondenta la şedinţa adunării creditorilor să transmită votul şi numele persoanei împuternicite în timp util pentru a 
putea fi prelucrate datele în vederea eficientizării lucărilor de secretariat şi a şedinţei creditorilor.  
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării creditorilor prin împuterniciţi, cu procură specială autentică 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 va fi  semnată de creditor. Inscrisul în format 
electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, 
poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la Lichidatorul judiciar, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea 
votului.  
De asemenea va informam ca se vor considera pentru exprimarea voturilor creantele din TABELUL PRELIMINAR RECTIFICAT NR. 1 
AL CREANȚELOR DEBITOAREI SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA – IN FALIMENT cu data de referință 03.12.2015, 
ACTUALIZAT la data de 31.07.2016.  
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la sediul din București, 
Șos. București – Ploiești nr. 69-71, parter, cam.25, cod poștal 013685, Sector 1; Tel: 0372 377 800, Fax: 0372 377 700, e-mail: 
kpmg@astrasig.ro, declaratiedecreanta@astrasig.ro. 
 
Lichidator judiciar al SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA – in faliment 
KPMG Restructuring SPRL                                                                         
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