
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, EM

AMBIENTE VIRTUAL, EM CONTINUAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE TEC

FORJA LTDA - 4 ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA, ESTADO DE SÃO

PAULO - PROCESSO Nº 1025697-53.2017.8.26.0602

O Dr. Danilo Fadel de Castro, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro De Sorocaba, Estado

de São Paulo, na forma da Lei 11.101/2005, etc.,

FAZ SABER QUE, pelo presente edital ficam intimados todos os credores e interessados de Tec

Forja Ltda., que comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores realizada em 2ª

convocação, em continuação, no dia 30 de agosto de 2021, às 14 horas, com identificação a

partir das 10 horas e encerramento às 13h50, bem como intervalo das 13h50 até às 14h para

início da AGC, facultando-se a presença dos credores que se encontravam presentes no ato

que restou suspenso. As instruções para o acesso e para a utilização da plataforma digital pela qual

se realizará a AGC estarão disponíveis nos autos da recuperação judicial e na página eletrônica da

Administradora Judicial nomeada, ACFB Administração Judicial Ltda., no endereço eletrônico

https://www.acfb.com.br. A Assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos

credores sobre as seguintes ordens do dia: a)  aprovação, rejeição ou modificação do Aditivo e Plano

de Recuperação Judicial apresentado pela devedora; b) a constituição do Comitê de Credores, a

escolha de seus membros e sua substituição; e c)  outros assuntos de interesse dos credores e da

Recuperanda . Os credores poderão obter cópia do Plano de Recuperação Judicial que será

submetido à deliberação da Assembleia mediante consulta aos autos digitais nº

1025697-53.2017.8.26.0602, através do portal: www.tjsp.jus.br. E, para que produza seus efeitos de

direito, o presente Edital de Convocação será disponibilizado no sítio eletrônico da Administradora

Judicial (art. 36 da Lei nº 11.101/2005), ficando estabelecido ainda que será o presente edital

publicado e afixado na forma da lei. Sorocaba, 03 de agosto de 2021.

http://www.tjsp.jus.br

