ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU VÂNZARE BUNURI
aflate în patrimoniul DUCTIL STEEL S.A.
- în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

Consorţiul EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL şi MMM Insolvency IPURL, în calitate de
administrator judiciar al debitorului DUCTIL STEEL S.A. - în reorganizare judiciară, in judicial
reorganisation, en redressement - aducem la cunoștința tuturor celor interesați organizarea, în
data de 9 iunie 2017, ora 13.00, la sediul ales din Buzău, str. Unirii, bl. 19F, ap. 2, jud. Buzău
a licitației publice pentru vânzarea
următorului bun:
- Imobil denumit „Casă Merei”, situat în comuna Merei, județul Buzău, identificat
prin cartea funciară nr. 17, nr. cadastral 120, reprezentând casă de locuit cu subsol,
parter și etaj, cu suprafața construită de 445,54 mp, împreună cu teren cu suprafața
de 1.000 mp.

Prețul de pornire a licitației este de 39.088 Euro, la care se adaugă TVA conform
dispozițiilor legale.

Se va asigura vizionarea / inspectarea imobilului în prezenţa personalului debitorului și/sau
a administratorului judiciar sau a reprezentanților desemnați de aceștia. Regulamentul privind
organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă a bunului
imobil „Casă Merei” este disponibil pe site-ul debitorului www.ductilsteel.ro și este pus la
dispoziția persoanelor interesate la sediul debitorului.

La licitaţia publică deschisă pot participa persoane fizice şi juridice române și străine, care
îndeplinesc condițiile și depun documentele de participare menționate în Regulamentul privind
organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă a bunului imobil „Casă Merei” până la data de 08.06.2017, orele 16.00.

Participanții la licitație vor plăti, anterior depunerii documentației de participare, în contul
unic de insolvență, deschis pe numele debitorului Ductil Steel S.A. (CUI RO11845183) la
OTP Bank România S.A. sucursala Buzău, RO07 OTPV 4800 0090 8377 RO01, o garanție
de participare la licitația în valoare de 1.000 (una mie) lei.
Potrivit art. 53 din Legea nr. 85/2006 activele se vând libere de orice sarcini.
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Consorţiul EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL şi MMM Insolvency IPURL
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