17.03.2017
DESCHIDERE PROCEDURA DE COMPENSARE S.S.I.F. MOBINVEST S.A.
COMUNICAT
Având în vedere că prin Sentinţa nr. 1193/F/2016 pronunţată de Tribunalul Bihor în Dosarul 7717/111/2013,
la data de 12.10.2016, definitivă prin neapelare, prin care Tribunalul Bihor a dispus deschiderea procedurii de
insolvenţă a societăţii S.S.I.F. MOBINVEST S.A., cu sediul social în Oradea, Str. P-cul Traian, nr. 25,
Judeţul Bihor, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Bihor sub nr.
J05/347/1996, Cod unic de înregistrare 8471151 (denumită în continuare „Societatea”), care a deţinut
calitatea de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor S.A., şi a numit ca lichidator judiciar pe
GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL, cu sediul în Oradea, Str. Horea, nr. 42, Jud Bihor, telefon
0259 222 555, fax 0359 170 025, email office@gmrgroup.ro (denumit în continuare Lichidatorul judiciar),
In temeiul prevederilor art. 47 alin. (1) lit. b) şi 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),
Secţiunea Compensarea Investitorilor/Cazuri de compensare/Mobinvest, sau poate fi ridicat de la
Lichidatorul judiciar.
2. Investitorii îndreptăţiţi la compensare vor depune Cererile de compensare la sediul Lichidatorului
judiciar însoţite de documentele menţionate în formularul Cererii de compensare. Termenul de
depunere a cererilor de compensare nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data publicării Tabelului
definitiv al creanţelor în Buletinul Procedurilor de insolvenţă.
3. Cererile de compensare vor fi onorate de către Fond în limita unui plafon maxim reprezentând
echivalentul în lei a 20.000 euro, la cursul practicat de Banca Naţională a României la data de
12.10.2016, respectiv 4,4961 lei/euro.
4. Inceperea plătii compensaţiilor către investitorii îndreptăţiţi se va efectua în cel mai scurt timp posibil,
după aprobarea Listei de plată de către Fond, dar nu mai tarziu de 3 luni de la respectiva dată.
5. Plata compensaţiilor se va face în contul bancar al investitorului, comunicat în Cererea de
compensare.
Inţelesul 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.
Compensațiile acordate de Fond privesc exclusiv creanțele reprezentând fondurile băneşti şi/sau instrumentele
financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora cu ocazia, în scopul
prestării de servicii de investiții financiare şi în legătură cu activitatea de investiții.
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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