REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
SOL·LICITUD DE NOMENAMENT D’AUDITOR PER L’EMISSIÓ DE CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE
LA SUFICIÈNCIA DEL PASSIU QUE S’EXIGEIX PELS ACORDS DE REFINANÇAMENT de conformitat
amb el que disposa l’article 71 bis 1 b) 2º de la Llei 22/2003, de 9 de Juliol, Concursal. (S’ha de
presentar per triplicat –els tres originals-)
En/Na .................................................................................................................................................................,
amb D.N.I. .........................................................., domiciliat/da a efectes de notificacions a
............................................................................................................................................................................,
amb telèfon .................., fax ....................... i adreça de correu electrònic .........................................................
EXPOSA:
PRIMER.- Que actua en nom i representació de l'entitat ...................................................................................
................................................ domiciliada en la província de Barcelona, la constitució de la qual consta
inscrita en el Registre Mercantil de la mateixa província, al Volum......., Llibre......, Foli........, Full
número........, Inscripció 1ª.
SEGON.- Que la seva legitimació deriva del seu càrrec de ....................................................... (1) pel que fou
nomenat en virtut de l'acord de ....................................................... (2), inscrit al Volum ........, Llibre ........,
Foli ........, Full número ........, Inscripció ........
TERCER.- Que la seva representada té la intenció d’arribar a un acord de refinançament amb els seus
creditors.
QUART.- Que la societat no està obligada a la verificació comptable per part d’auditor i que tampoc en té
nomenat i inscrit amb caràcter voluntari.
CINQUÈ.- Que en els darrers tres mesos no s'ha obtingut una altra valoració dels mateixos béns realitzada
per expert independent nomenat pel Registrador Mercantil.
SISÈ.- Que es compromet a facilitar a l'expert l'accés als béns a valorar, així com qualssevol dades que
fossin necessàries per a l'exercici de la seva funció.
En virtut del que s’ha exposat, SOL·LICITA:
Es nomeni un auditor per que emeti la certificació acreditativa de la suficiència del passiu que s'exigeix per
als acords de refinançament, segons el que preveu l'article 71 bis.1.b ) .2º de la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
Concursal.
Barcelona, ..................................................
Signatura,

ILTRE. SR. REGISTRADOR MERCANTIL DE BARCELONA
(1) Administrador únic, mancomunat, solidari; membre del Consell d'Administració; membre de la Comissió Executiva; Conseller
Delegat.
(2) De la Junta General o del Consell d'Administració amb indicació de la data de la seva celebració.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica
3/2018 de Protecció de Dades Personals, queda informat:
Les dades personals expressades en les instàncies i documents presentats seran objecte de tractament i incorporades
als Llibres i Arxius del Registre, el responsable dels quals n’és el Registrador. Només seran utilitzades en els supòsits
previstos legalment, així com en l’expedició de publicitat formal conforme a la normativa registral, la qual serveix de
base legitimadora d’aquest tractament. L’obtenció i tractament de les seves dades en la forma indicada, és condició
imprescindible per a la prestació dels serveis. Les dades es conservaran durant el període establert en la normativa
registral. En qualsevol cas, el Registre podrà conservar-les per un temps superior en aquells supòsits on sigui
necessari per l’existència de possibles responsabilitats derivades de la prestació del servei. En el que sigui compatible
amb la normativa registral, els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i
portabilitat dirigint un escrit a l’adreça del Registre o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del
Registre al correu dpo@corpme.es. També podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades.(www.aepd.es).

