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Societate în insolvenţă/ in insolvency/ en procedure collective

Informare
privind Planul de Reorganizare

Ieşirea din insolvenţă a Rafinăriei, în actualele condiţii legislative se
poate face exclusiv prin Restructurarea corporatistă şi cooptarea în acţionariatul
societăţii a unui investitor strategic, care să achite datoriile societăţii din Tabelul
definitiv al Creanţelor, să asigure finanţare finalizării investiţiei în Hidrotratare
Uleiuri, Revizia generală a instalaţiilor şi asigurarea capitalului de lucru pentru
achiziţia de materie prima şi asumarea costurilor de operare ale societăţii.
Instituţiile financiare contactate de la intrarea în insolvenţă refuza astfel de
finanţări.
La data intrării în insolvenţă ne-am manisfestat intenţia de a depune un
Plan de Reorganizare conform Legii insolvenţei nr. 85/2006. Planul va putea să
prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea unor
bunuri din averea acestuia, fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare.
Conform art. 94, alin(1), lit a) din Legea 85/2006 debitorul, cu
aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 de zile de la
afişarea tabelului definitiv de creanţe, poate depune Planul de Reorganizare sau de
restructurare.
Întrucât nu este încă întocmit Tabelul definitiv al Creanţelor, iar
termenul de 30 zile de la data publicării acestuia pentru depunerea Planului de
Reorganizare este insuficient pentru convocarea în condiţii optime a Adunării
Generale a Acţionarilor Rafinăriei (astfel încât să se poată respecta şi prevederile
de publicitate, impuse de legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, cu ultimele
modificări) am inclus acest punct pe ordinea de zi a AGA pentru a obţine
aprobarea de principiu a acţionarilor în vederea depunerii unui plan de
restructurare împreună cu investitorul strategic, cu care se vor finaliza negocierile.
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