01.10.2014
DESCHIDERE PROCEDURA DE COMPENSARE EUROSAVAM S.A.
COMUNICAT
Având în vedere Încheierea pronunţată de Tribunalul Prahova în Dosarul 4889/105/2013, la data de
19.08.2013, definitivă prin neapelare, prin care Tribunalul Prahova a dispus deschiderea procedurii
simplificate de insolvenţă a societatii S.C. Eurosavam S.A., cu sediul social în Ploieşti, str. Lupeni nr.
7-9, bl. M5-M5A, parter, jud. Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Prahova sub nr. J29/486/2001, Cod unic de înregistrare 8287710 (denumită în continuare
„Societatea”), care a deţinut calitatea de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor S.A., şi
Incheierea de şedinţă din 24.03.2014 prin care Tribunalul Prahova a numit ca lichidator judiciar pe
Victrix Capital S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ion Mihalache nr. 65, bl. Corp A, ap. 5, sector 1,
tel. 021.222.10.16, fax. 021.260.04.73 (denumit în continuare Lichidatorul Judiciar),
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (1) lit. b) si art. 48 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de
capital, cu modificările şi completările ulterioare,
Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. („Fondul”) anunţă următoarele:
1. Investitorii care se consideră îndreptăţiţi la compensare pot formula Cereri de compensare, în condiţiile
legii. Cererile de compensare vor fi adresate numai pe formularul pus la dispoziţie de Fond, care poate
fi descărcat de pe site-ul Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. (www.fond-fci.ro), Sectiunea
Compensarea Investitorilor/Cazuri de compensare/Eurosavam, sau poate fi ridicat de la Lichidatorul
judiciar.
2. Cererile de compensare se vor depune la sediul Lichidatorului judiciar, însoţite de documentele
menţionate în formularul Cererii de compensare, începând cu data prezentului comunicat, până la data
de 17.11.2014.
3. Cererile de compensare vor fi onorate de către Fond în lei, în limita echivalentului în RON a 20.000
EUR, cursul practicat de Banca Naţională a României la data de 19.08.2013, respectiv 89.074 RON.
4. Începerea plăţii compensaţiilor către investitorii îndreptăţiti se va efectua în cel mai scurt timp posibil,
după aprobarea Listei de plată de către Fond, dar nu mai târziu de 3 luni de la respectiva dată.
5. Plata compensaţiilor se va face în contul bancar al investitorului, comunicat în Cererea de compensare.
Înţelesul termenilor utilizaţi în acest Comunicat şi detaliile privind procedura de compensare a
investitorilor sunt definite în Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi
funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
disponibil pe pagina web a Fondului www.fond-fci.ro.
Pentru relaţii suplimentare, în ceea ce priveşte completarea şi/sau depunerea Cererilor de compensare şi
valoarea creanţei împotriva Societăţii, investitorii se pot adresa Lichidatorului Judiciar.
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