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EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

SANTA ROSA(RS): 

 

 

 

Processo nº 028/1.16.0000281-8 

 

 

GENIL ANREATTA, administrador judicial da 

empresa DANIELSSON e KOLLING LTDA – 

PASSAPORT, (em Recuperação Judicial), vem, 

perante Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 

11.101/2055, apresentar o relatório mensal das 

atividades da Recuperanda no mês de Junho de 

2018, conforme passa a aduzir:  

 

 

 

 
1.O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: 

 
   

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações 

processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais, 

atendendo ao disposto no art. 52, IV da Lei 11.101/2005, e as informações de 

suas atividades estão sendo prestadas a este Administrador Judicial.  

 

Este relatório tem por finalidade a apresentação de 

forma sintética das atividades da Recuperanda durante o mês de Junho de 

2018, salientando que as informações a seguir foram fornecidas pela 

Recuperanda, sendo que os documentos contábeis que deram origem a este 

informativo  estão a disposição dos credores junto  ao setor  de  contabilidade 

da Recuperanda.  

 

O presente relatório também estará disponível no 

site www.recuperacaojudicial.net.br. 

http://www.recuperacaojudicial.net.br/
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2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA:  
 
 

A Recuperanda informou que no mês de Junho as 

vendas foram um pouco mais positivas quando comparadas ao mês de Maio, 

obtendo um crescimento de 10% nas vendas. 

 

Informou ainda que o crescimento foi maior eis que 

realizada campanha de venda para o dia dos namorados, na qual obtiveram 

grande êxito. 

 

 Ademais, em Junho inicia o inverno oficialmente, 

estação que proporciona a coleção mais lucrativa do ano, uma vez que se 

trata de peças de maior valor agregado e maior margem de lucratividade 

sobre as mesmas. 

 

A Recuperanda relatou que encerrou o primeiro 

semestre do ano com resultados positivos, sendo grande parte do êxito 

devido à mudança para a nova sala comercial, eis que houve diminuição dos 

seus custos fixos e ainda aumento ou até mesmo manteve o faturamento. 

 

Refere a aprovação do Plano de Recuperação 

Judicial no mês de Junho, agradecendo aos credores pelo voto de confiança 

e enaltecendo o desejo de honrar com seus compromissos. 

  

Ainda informa o demonstrativo de resultados do 

mês de Junho. 
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   Santa Rosa, 20 de agosto de 2018. 

 

Genil Andreatta 
Administrador Judicial 


