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Către:
PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA CORNETU

TIT

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

IEI

Ref dosar 6027/P/2015

Subscrisa, S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, cu sediul în Popeşti-Leordeni, Str.
Sfinții Apostoli, Nr. 1, Sc. 1, Ap. 2, Parter, Judeţul Ilfov, înregistrată în Registrul comertului de pe

US

langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2157/2011, având CIF RO 25403483, cont bancar la BRD
RO06BRDE410SV62498734100, deschis la BRD Agenţia Uverturii, prin reprezentant legal,

AJ

Marinescu Mihaela, (…), formuleaza

ME

CERERE

In calitate de parte vatamata in dosarul mai sus mentionat , prin prezenta va aducem la cunostiinta
ca ne constituim parte civila , pentru prejudiciul in cuantum de 687,264,15 lei (cca 157.000 eur ) in
conformitate cu Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila 1612/01.04.2014.
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Pentru aceste motive prin prezenta respectuos va solicitam sa dispuneti identificarea bunurilor
materiale atat pe teritoriul Romaniei cat si pe teritoriul Greciei si ca urmare a acestei identificari sa
dispuneti instituirea unui sechestru asigurator in vederea conservarii patrimoniului pana la
solutionarea cauzei pentru numitii :
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Ioannis Vrocharidis -cetatean grec , (…), cu ultimul domiciliu stabil cunoscut în Grecia (…) si in
Romania (…) in calitate de asociat unic si administrator statutar al societății comerciale
NEVERLAND BLUE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Gheorghe. Şincai, Nr. 13, Sector 4,
înregistrată în Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr.J40/9171/2011, şi CIF
RO28928941, și punct de lucru Str. Linia de Centura Dreapta, Nr. 92,stand C21, C22
Nikolaos Vrocharidis – cetatean grec, (...), ultimul domiciliu stabil cunoscut în Grecia (…) si in
Romania (…), in calitate de administrator de facto al societății comerciale S.C. NEVERLAND
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BLUE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Gheorghe. Şincai, Nr. 13, Sector 4, înregistrată în
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr.J40/9171/2011, şi CIF RO289289
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Precizez ca avem cunostiinta ca sus numitii detin pe teritoriul Greciei bunuri materiale dupa cum
urmeaza :
Fabrica cu linii de ambalare si spatii frigorifice de depozitare in Veroia –Imathia Greece – 2
Stadiou street 59100 –
- Fabrica cu linii de ambalare si spatii frigorifice de depozitare in Nafplion –Kioksia
Dalamanaras 21200 Argos Greece
Anexam prezentei :
- Copie confirmare primire corespondenta cu debitoarea –iulie 2015
- Extrase site Camera de comert –Grecia
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Cu deosebita consideratie.
SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL
prin reprezentant
Mihaela Marinescu
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16.12.2015
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Dlui Prim Procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu

