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EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
:

1000856-76.2017.8.26.0510
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Fischer Indústria Mecanica Ltda.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CONVOCAÇÃO DE CREDORES – ASSEMBLEIA GERAL
DE CREDORES - PROCESSO Nº 1000856-76.2017.8.26.0510
O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Rio Claro, Estado de São Paulo, Dr. Cláudio
Luís Pavão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER que, pelo presente edital, ficam convocados todos os credores de Fischer Indústria
Mecanica Ltda., para comparecimento à Assembleia Geral de Credores, que se realizará no
Auditório do Central Park Hotel, localizado na Avenida 1, nº 1030, Centro, Rio Claro (SP), no dia
22 de fevereiro de 2018, às 10h, em primeira convocação, ocasião em que se realizará com a
presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo
valor e, caso não haja quorum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a
realização, em 2ª Convocação, para o dia 08 de março de 2018, às 10h, quando a mesma será
realizada com a presença de qualquer número de credores presentes, no mesmo local acima
indicado. A presente Assembleia é convocada para que os credores deliberem sobre as seguintes
ordens do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial
apresentado pelas devedoras; b) constituição do Comitê de Credores, escolha de seus membros
e sua substituição; e c) outros assuntos de interesse dos credores e das Recuperandas. Os
credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação de
assembleia nos autos do processo, em consulta ao site do TJSP (www.tjsp.jus.br), e deverão
observar o prazo estipulado no § 4º, do artigo 37, da LRF, para entrega de procurações ao
Administrador Judicial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância futura, foi expedido o presente Edital, que será afixado e publicado na forma da lei.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Rio Claro, aos 14 de novembro de 2017.
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