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Lâmpadas Golden pede
recuperação judicial de R$ 100
milhões
Empresa com mais de 20 anos de mercado con�gura como uma das cinco
maiores do setor de lâmpadas LED e chegou a faturar R$240 milhões por
ano, quando viu as vendas caírem em 80%
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A Lâmpadas Golden, da empresa Paulista Business pediu, no último dia 15 de fevereiro,
recuperação judicial para reestruturar sua dívida, que ultrapassa R$ 100 milhões. O pedido
foi aceito pela justiça da comarca de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Toda a operação está
sendo coordenada pela Quist Investimentos.

Entre os principais credores estão uma série de fornecedores Chineses, Bancos Bradesco,
Brasil, SAFRA e So�sa, além dos fundos Sifra, Sulinvest, Lótus, Credit BR, entre outros.

“Quanto mais cedo a empresa procurar ajuda melhor. Assim, existe a possibilidade do
diagnóstico da Recuperação Judicial, que pode auxiliar, dando uma nova chance à
empresa. Como no caso da Golden, que agora busca investidores e projetará uma
retomada de mercado”, a�rma Douglas Duek, CEO da Quist Investimentos.

Empresa com mais de 20 anos de mercado, a Lâmpadas Golden con�gura como uma das
cinco maiores do setor de lâmpadas LED e chegou a faturar R$240 milhões por ano,
quando viu as vendas caírem em 80% nos últimos dois anos. A queda, segundo analises,
foi devido ao estrangulamento pela falta de capital de giro.

+ Pronampe: pedidos ao Sicoob somam R$ 500 mi em 1 dia, 41% do limite
+ Leilão tem Camaro por R$ 72 mil e Versa por R$ 22 mil

Veja também
+ Caixa paga hoje (19) auxílio emergencial para nascidos em outubro 

+Viviane Araújo posa de biquíni e exibe barriga trincada: “Gominhos aparecendo”

+Em entrevista ao ‘Pânico’, João Doria deixa escapar que Emílio Surita está com a
Covid-19

+ Remédio barato acelera recuperação de pacientes com covid-19 

+As 10 picapes diesel mais econômicas do Brasil 

+ Tóquio, de ‘La Casa de Papel’, posa de topless e quase mostra demais 

+ Avaliação: Chevrolet S10 2021 evoluiu mais do que parece 

+ Grosseria de jurados do MasterChef Brasil é alvo de críticas 

+ Cozinheira desiste do Top Chef no 3º episódio e choca jurados
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+ Governo estuda estender socorro até o �m de 2020

+ Pragas, pestes, epidemias e pandemias na arte contemporânea

+ Tubarão-martelo morde foil de Michel Bourez no Tahiti. VÍDEO

+ Arrotar muito pode ser algum problema de saúde?
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