CUỘC HỌP CÔNG KHAI VỀ ĐỀ XUẤT BÁN TÀI SẢN CỦA
CALIFORNIA-NEVADA METHODIST HOMES
Tổng chưởng lý California đang xem xét đề xuất bán toàn bộ tài sản của CaliforniaNevada Methodist Homes, một công ty phi lợi nhuận, hoạt động vì lợi ích công cộng ở
California, sở hữu và điều hành hai cộng đồng chăm sóc liên tục dành cho những
người đã về hưu. Lake Park nằm ở Oakland và bao gồm 35 cơ sở điều dưỡng lành
nghề được cấp phép. Forest Hill nằm ở Pacific Grove và bao gồm 26 cơ sở điều
dưỡng lành nghề được cấp phép. Bên mua là một nhóm gồm năm công ty trách nhiệm
hữu hạn tại Delaware là chi nhánh của Bay Capital Co, LLC, một công ty trách nhiệm
hữu hạn tại Delaware. Giao dịch phi lợi nhuận được đề xuất này đang được xem xét
theo quy định của Bộ luật Doanh nghiệp 5914 và các quy định tiếp theo. Các điều
khoản của giao dịch được đề xuất được nêu trong thông báo bằng văn bản gửi tới
Tổng chưởng lý. Văn bản Thông báo cũng được cung cấp trực tuyến trên trang web
của California-Nevada Methodist Homes tại địa chỉ https://www.cnmh.org/.
Tổng Chưởng lý California sẽ tiến hành hai cuộc họp công khai. Cuộc họp công khai
của Forest Hill sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2019 lúc 10 giờ sáng tại Phòng
Kuwatan thuộc Trung tâm Cộng đồng Pacific Grove tại 515 Junipero Avenue, Pacific
Grove 93950. Cuộc họp công khai của Lake Park sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm
2019 lúc 10 giờ sáng tại Hội trường lớn của Lake Park tại 1850 Alice Street, Oakland,
CA 94612. Mục đích của các cuộc họp công khai là tiếp nhận ý kiến về đề xuất bán
California-Nevada Methodist Homes.
Mọi người được khuyến khích trình bày quan điểm của mình về giao dịch được đề xuất
này tại cuộc họp công khai hoặc bằng cách liên hệ với Anita Garcia Velasco, Phó Tổng
Chưởng lý, qua điện thoại theo số 213-269-6637, qua email tới địa chỉ
anita.velasco@doj.ca.gov, qua fax tới số 213-897-2801, hoặc gửi thư tới 300 S. Spring
Street, Los Angeles, CA 90013. Hạn chót để tiếp nhận ý kiến bằng văn bản là ngày 8
tháng 11 năm 2019.

