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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDORES PARA ASSEM BLEIA GERAL ART. 36 DA LEI 11.101/ 05. 2ª
VARA CÍVEL DA COM ARCA DE ARARANGUÁ/ SC. NATUREZA:
RECUPERAÇÃO DE EM PRESA. PROCESSO: 0300007-97.2019.8.24.0004. AUTORA: SAM A M AQUINAS
AGRICOLAS LTDA.
OBJETO: FAZ SABER, aos que o present e edit al virem ou dele conheciment o t iverem, especialment e
os credores da Recuperação Judicial acima mencionada, cujos crédit os est ejam sujeit os à
recuperação judicial e t ambém aqueles que, embora não est ejam sujeit os à recuperação judicial,
t enham aderido aos t ermos do plano de recuperação judicial, que foi convocada Assembleia Geral de
Credores para o dia 10 de março de 2020, às 14:00 horas, em primeira convocação, ocasião em que a
assembleia será inst alada com a presença de credores t it ulares de mais da met ade dos crédit os de
cada classe de credores relacionada no art . 41 da lei 11.101/ 2005; e, caso esse quórum não seja
at ingido, em segunda convocação, desde logo est á designado o dia 17 de março de 2020, às 14:00
horas, ocasião em que a assembleia será inst alada com a presença de qualquer número de credores.
LOCAL: Sede da Recuperanda

Alameda Ant ônio Alves Da Silva, 2310, Rua Jardim Cibeli, Araranguá

SC. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da aprovação, modificação ou rejeição do plano de
recuperação judicial t razido aos aut os, ficando advert idos os credores de que event ual plano
alt ernat ivo a ser apresent ado em assembleia deverá preencher as formalidades legais nos t ermos do
art . 53 do referido Diploma Legal. Deverão est ar cient es, ainda, da imprescindibilidade de
apresent ação de document o pessoal e/ ou cont rat o social para aferição da legit imidade ao vot o do
credor, bem como do prazo legal de 24 (vint e e quat ro) horas ant eriores à Assembleia para
apresent ação ao Administ rador Judicial de document o que comprove os poderes de represent ação,
em caso de mandat ário ou represent ant e legal do credor, nos t ermos do art . 37, §4º , da Lei
11.101/ 2005, podendo a medida, inclusive, ser efet ivada at ravés do endereço elet rônico
w w w .administ radorjudicial.adv.br, o que não exime ao credor da apresent ação da via original no at o
da solenidade, para conferência. Os credores poderão obt er cópias do plano de recuperação junt o ao
sit e acima referido, ou diret ament e com a administ radora judicial, pelos t elefones (051) 3065-6770 e
(051)

3062-6770

e

email

cont at o@administ radorjudicial.adv.br.

Por

fim,

salient a

que

o

credenciament o dos credores para a Assembleia est ará abert o a part ir das 12h das respect ivas dat as.

Araranguá (SC), 11 de fevereiro de 2020.

Marcelo Vitto Bongiolo
Chefe de Cartório
1
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