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EURO TYRES MANUFACTURING SRL
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INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/7556/2014, atribuit în data de 25.06.2014
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7556/2014
Cod unic de înregistrare: 18787381
Certificat de înregistrare: B2936733, emis pe data de 26.06.2014 si eliberat la data 04.07.2014
Adresă sediu social: Bucureşti Sectorul 5, Strada DR. LOUIS PASTEUR, Nr. 38, Etaj 1, Ap. 5
Contacte sediu social: Fax 0215699521, Adresa de e-mail alin.lupascu@eurotire.net, Locaţie WEB www.
eurotire.net, telefon: 0215699520
Contacte firmă: Fax 0215699521, Adresa de e-mail alin.lupascu@eurotire.net, Locaţie WEB www.eurotire.net,
telefon: 0215699520
Actul de înmatriculare şi autorizare: Rezoluţie director/persoană desemnată nr. 3142 din data 23.06.2014
Stare firmă: insolvenţă, este sub incidenţa Legii nr. 85/2014
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 30.10.2018
Durată: nelimitată;

O

SEDIU SOCIAL
Act sediu: Act aditional nr. 5 din data 08.06.2018 la contract de locaţiune, nr. 3027 din data 11.06.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 11.06.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 15.06.2019.
Durata sediului: 5 ani 4 zile.
PROVENIENŢĂ FIRMĂ
Firma provine din : Schimbare sediu in alt judet
Cui anterior în registrul comerţului: 18787381
Nr. de înmatriculare anterior în registrul comerţului: J25/171/2008
Firma provine din : Schimbarea sediului din alt judeţ
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 797420000 LEI , integral vărsat
Structura capitalului:
LEI: capital social: 782312590, integral vărsat
EURO: capital social: 10000, integral vărsat
DOLAR S.U.A.: capital social: 3700000, integral vărsat
Valoare participare străină totala în LEI: 797420000
Echivalent EUR participare străină totala: 3388647.41
Participare străină în LEI: 782312590
Număr părţi sociale: 79742000
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI
Raport generat în data de 15.03.2019 : 23:26:30
Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
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NATURĂ CAPITAL
privat străin 100%
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
EUROTYRE SA
Calitate: asociat
SEDIU SOCIAL: Ins. Virgine Britanice, VANTERPOOL PLAZA, TORTOLA, WICKHAMS CAY 1, PO BOX
873 ROAD TOWN, Etaj 2
Act de înfiinţare nr. 683991 din data 08.11.2005
Aport la capital: 797383600 LEI
Structura capitalului:
LEI: capital social: 782312590
DOLAR S.U.A.: capital social: 3700000
Echivalent EUR capital social: 3378647.41
Aport vărsat total: 797383600 LEI
Aport vărsat în LEI : 782312590 LEI
Număr parţi sociale: 79738360
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 99.9954% / 99.9954%

N

EURO TYRES CORPORATION
Calitate: asociat
Naţionalitate: americană
SEDIU SOCIAL: S.U.A., Illinois, Chicago, Str. North LaSalle 221, Ap. 1763
Act de înfiinţare nr. 6467-435-8 emis de aut. americane
Aport la capital: 36400 LEI
Structura capitalului:
EURO: capital social: 10000
Echivalent EUR capital social: 10000
Aport vărsat total: 36400 LEI
Număr parţi sociale: 3640
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.0046% / 0.0046%

O

ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
SHIMON PINCHAS LABER
Calitate: administrator special
Cetăţenie: americană
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 24.06.1980, WISCONSIN, S.U.A.
Data numirii: 24.05.2018
Durată mandat: neprecizată
Dată depunere specimen semnătură: 06.06.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Raport generat în data de 15.03.2019 : 23:26:30
Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
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Nu există înregistrări.
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Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
BUSINESS RECOVERY BD & A SPRL
Calitate: administrator judiciar
Sediu: Bucureşti Sectorul 1, Str. GENERAL BERTHELOT, Nr. 84, SPATIUL COMERCIAL B, Etaj P
Naţionalitate: română
Data numirii: 04.05.2018
Durată mandat: nedeterminată
Puteri: SUPRAVEGHERE
Reprezentat prin : BARBU FLORIN DANIEL
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 27.03.1975, Loc. Caracal, Olt, România
Dată depunere specimen semnatură: 15.12.2017
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.

N

Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

O

Activităţi secundare
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport generat în data de 15.03.2019 : 23:26:30
Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
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4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5819 - Alte activităţi de editare
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7111 - Activităţi de arhitectură
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

O

EMBLEME
Nu există înregistrări.

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Bulevardul PORŢILE DE FIER, Nr. 1, Judet Mehedinţi
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 3243 din data 11.10.2010
Durata sediului:nelimitat.
SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Tip activitate autorizată: terţi
Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 225997 din 24.06.2014
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2):
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
Raport generat în data de 15.03.2019 : 23:26:30
Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
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4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
Data certificatului constatator:26.06.2014
Sediul social din:Bucureşti Sectorul 5, Strada DR. LOUIS PASTEUR, Nr. 38, Etaj 1, Ap. 5
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 225997 din 24.06.2014
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator
Data certificatului constatator: 26.06.2014

O

N

RC

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Bulevardul PORŢILE DE FIER, Nr. 1, Judet
Mehedinţi
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 225997 din 24.06.2014
Activităţi la sediu:
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4339 - Alte lucrări de finisare
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
6312 - Activităţi ale portalurilor web
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
Raport generat în data de 15.03.2019 : 23:26:30
Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
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2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7111 - Activităţi de arhitectură
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
5819 - Alte activităţi de editare
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Data certificatului constatator: 26.06.2014
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.

DREPTURI DE PROPRIETATE
Nu există înregistrări.

N

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.

O

- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.

- Insolvenţă:
Tip insolventă: insolventa
Act procedură raport nr. BR201.112 din data 18.10.2018
Dosar nr. 14239 din anul 2018, aflat pe rolul : Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila
Descriere: conform act.
ALTE MENŢIUNI
Nr. intrare: 47216 din 02.02.2016
Tip menţionare: Alte menţiuni
Descriere: conform act.
Raport generat în data de 15.03.2019 : 23:26:30
Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
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Nr. intrare: 47216 din 02.02.2016
Tip menţionare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a asociaţilor
Din data: 26.11.2015
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 441695 din 17.12.2014
Tip menţionare: Numire expert pentru evaluare aporturi în natură
Descriere: conform act.

RC

Nr. intrare: 9569 din 19.06.2014
Tip menţionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Nr. intrare: 9569 din 19.06.2014
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 3
Nr. intrare: 23902 din 06.12.2013
Tip menţionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

N

Nr. intrare: 23902 din 06.12.2013
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Nr. intrare: 16158 din 28.08.2013
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1

O

Nr. intrare: 11071 din 29.04.2011
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 56227 din 26.11.2008
Tip menţionare: Alte menţiuni
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 56227 din 26.11.2008
Tip menţionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 56227 din 26.11.2008
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.
Raport generat în data de 15.03.2019 : 23:26:30
Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
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Nr. intrare: 41514 din 19.08.2008
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 11071 din 29.04.2011
Tip menţionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Descriere: conform act.

RC

Nr. intrare: 6247 din 27.02.2008
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 11071 din 29.04.2011
Tip menţionare: Alte menţiuni
Descriere: conform act.

N

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2016
Număr mediu de salariaţi: 327
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 184375 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67), (rd.
66 + 67 - 64): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67):
251265079 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63): 251265079 LEI
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06): 29034811 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 400564981 LEI

O

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2017
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67) (rd.
66 + 67 - 64): 31471675 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62): 31471675 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63): 0 LEI
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06): 45789045 LEI
Număr mediu de salariaţi: 296
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 381223182 LEI
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2018
Nu există înregistrări.

Raport generat în data de 15.03.2019 : 23:26:30
Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
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Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.03.2019
Prezentul document conţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidenţa prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv
în scopul pentru care au fost solicitate.
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Pentru furnizarea acestor informaţii a fost percepută suma de 20.0 RON

Raport generat în data de 15.03.2019 : 23:26:30
Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
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