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K021103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: METALFIN GROUP, a.s.,"v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 589 119
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/4/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
1R/4/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 3. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU zo dňa 21.10.2014
v reštrukturalizácii obchodnej spoločnosti METALFIN GROUP, a.s. v reštrukturalizácii, Janka Kráľa 3, Banská
Bystrica, IČO: 45 589 119 Vedenom na okresnom súde v Banskej Bystrici pod č.k. 1R/4/2014 (ďalej len ako
,,Dlžník“) konaného v zmysle ust. § 127 et seq. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ,,ZKR“)
Program zasadnutia:
1.Privítanie členov veriteľského výboru
2.Prerokovanie reštrukturalizačného plánu
3.Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne
4.Záver.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
I.
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka (ďalej aj len ako ,,VV“) otvorila JUDr. Gašparovičová
Monika poverená zamestnankyňa predsedu VV (ďalej aj len ako ,,Predseda VV“) o 14.30 hod. Predseda VV
privítal prítomných členov VV a oboznámil ich o programe dnešného zasadnutia VV. Predseda VV skonštatoval,
že VV je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci členovia VV. Zasadnutia sa nezúčastnil Správca, Dlžník,
ktorí svoju neúčasť ospravedlnili.
II.
Prerokovanie reštrukturalizačného plánu
Predseda VV informoval členov VV, že Dlžník riadne a včas predložil prepracovaný Reštrukturalizačný plán
a tento bol obratom doručený aj ostatným členom VV. Predseda VV skonštatoval, že v prepracovanom pláne boli
len čiastočne zapracované pripomienky členov VV. Nebola zapracovaná pripomienka ohľadom vyššieho
uspokojenia nezabezpečených veriteľov. Dlžník nezapracovanie odôvodnil tým, že pri vyššom uspokojení by
nebola dodržaná udržateľnosť plánu a nebol by predpoklad na jeho uspokojenie.
III.
Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne
Predseda veriteľského výboru dal predseda VV hlasovať o nasledovnom uznesení:
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Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje, žiada správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze v zákonnej lehote a odporúča veriteľom, oprávneným o schválení plánu hlasovať,
na schvaľovacej schôdzi hlasovať za prijatie plánu.
HLASOVANIE :
ZA: Všeobecná úverová banka, a.s.; VÚB Leasing, a.s.
PROTI: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Predseda VV skonštatoval, že uznesenie bolo počtom hlasov 2 veriteľov prijaté.
IV.
Záver
Predseda VV poďakoval členom VV za účasť na treťom zasadnutí VV v reštrukturalizácií Dlžníka a zasadnutie
ukončil.
Všeobecná úverová banka, a.s., JUDr. Monika Gašparovičová na základe poverenia predseda VV
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