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PRECEDENT LA TUE IN MATERIA
INSOLVENTEI – Consortiul de
lichidatori judiciari ai OLTCHIM SA
desfiinteaza Decizia Comisiei
Europene in materia ajutorului de stat
la Tribunalul Uniunii Europene privind
procedura insolventei la nivelul UE.
Nic Balan, partener coordonator BDO
Business Restructuring: "Castigul este
nu doar in beneficiul creditorilor
OLTCHIM, ci este un castig important
pentru practica judiciara din Romania
in materie de insolventa"
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Decizie fara precedent a Tribunalului Uniunii Europene (TUE) in materia ajutorului de stat in procedura de
insolventa la nivelul Uniunii Europene. OLTCHIM SA, prin Consortiul de lichidatori judiciari, asistati de
White&Case si Casa de Avocatura Bondoc si Asociatii, a reusit la Tribunalul Uniunii Europene anularea Decizia
Comisiei Europene privind ajutorul de stat ilegal. Decizia TUE a ramas definitiva la data de 01.03.2022. Este vorba
despre Decizia (UE) 2019/1144 privind ajutorul de stat SA.36086(2016/C), emisa de Comisia Europeana in
decembrie 2018, prin care se stabilea ca OLTCHIM SA ar fi beneficiat de un ajutor de stat ilegal din partea
creditorilor bugetari, printre altele, prin continuarea furnizarii de materii prime catre societate, precum si prin votul
pozitiv acordat de catre acestia cu privire la Planul de reorganizare a activitatii OLTCHIM SA propus de catre
Consortiul de administratori judiciari ai acesteia care presupunea, anularea, in parte, a datoriilor catre creditorii
bugetari.

OLTCHIM SA, prin Consortiul de lichidatori judiciari, asistati de White&Case si Casa de Avocatura Bondoc
si Asociatii, a atacat insa Decizia Comisiei in fata Tribunalului Uniunii Europene (TUE) care, in data de
15.12.2021, a anulat Decizia Comisiei Europene privind ajutorul de stat ilegal, decizia TUE ramanand
definitiva la data de 01.03.2022.

Nic Balan: "Decizia TUE este al doilea castig important al Consortiului de
lichidatori judiciari care a reusit sa salveze business-ul OLTCHIM SA si sa
reintegreze in circuitul economic unul dintre cei mai importanti piloni ai
industriei petrochimice din Romania"
Nic Balan, Partenerul Coordonator al BDO Business Restructuring, a precizat intr-un comunicat de presa remis
Lumea Justitiei faptul ca Decizie TUE reprezinta un precedent in materia insolventei, care reprezinta un castig nu
doar pentru OLTCHIM SA, ci si pentru alte companii aflate in dificultate sa beneficieze de votul creditorilor bugetari
in ceea ce priveste planurile de reorganizare propuse.
“Decizia Tribunalului Uniunii Europene este al doilea castig important al Consortiului de lichidatori judiciari care, in
pofida investigatiei Comisiei Europene aflata in derulare la acea data, a reusit sa salveze business-ul OLTCHIM SA
si sa reintegreze in circuitul economic unul dintre cei mai importanti piloni ai industriei petrochimice din Romania si
din sud-estul Europei, prin vanzarea catre un investitor strategic .
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Castigul este nu doar in beneficiul creditorilor OLTCHIM care, prin anularea a 350 milioane de Euro (sume cu care
fusese incarcata masa credala a OLTCHIM SA in urma emiterii Deciziei Comisiei), au sansa de a-si recupera intr-o
proportie mai mare creantele, ci este un castig important pentru practica judiciara din Romania in materie de
insolventa, deoarece am creat un precedent care va permite si altor companii aflate in dificultate sa beneficieze de
votul creditorilor bugetari in ceea ce priveste planurile de reorganizare propuse, care, in caz contrar, nu ar mai fi
fost posibil, existand pericolul de a fi catalogat drept ajutor de stat”, a declarat Nic Balan (foto stanga), Partenerul
Coordonator al BDO Business Restructuring.

Ovidiu Bicu: "Toate constrangerile impuse de aceasta investigatie au facut
ca vanzarea OLTCHIM sa fie una dintre cele mai dificile tranzactii de M&A"
La randul sau, Ovidiu Bicu, partener in cadrul BDO Business Restructuring, a subliniat ca investigatia Comisiei
Europene a ingreunata semnificativ procedura de reorganizare a OLTCHIM, facand din procesul de vanzare a
OLTCHIM sa fie una dintre cele mai dificile tranzactii.
“Procedura de reorganizare a OLTCHIM a fost semnificativ ingreunata de investigatia deschisa de Comisia
Europeana insa, cu sprijinul creditorilor, am reusit sa adaptam planul de reorganizare astfel incat sa surmontam
riscurile generate de investigatia Comisiei Europene si sa transferam cu succes activele viabile ale companiei.
Practic, toate constrangerile impuse de aceasta investigatie au facut ca vanzarea OLTCHIM sa fie una dintre cele
mai dificile tranzactii de M&A, fiind nevoie sa fie aliniate un numar semnificativ de variabile”, a adaugat Ovidiu
Bicu (foto dreapta), Partener in cadrul BDO Business Restructuring.

Geanina Oancea: "Un precedent foarte important in materie de practica pe
problematica ajutorului de stat in procedura de insolventa la nivelul Uniunii
Europene"
Totodata, Geanina Oancea, Senior Partner BDO Business Restructuring, a punctat faptul ca Decizia Tribunalului
Uniunii Europene este singulara in acest moment, iar prin desfiintarea Deciziei Comisiei Europene a fost evitat
impactul negativ pe care l-ar fi avut aceasta solutie asupra sanselor de redresare a companiilor aflate in dificultate,
din perspectiva sustinerii planului de reorganizare de catre creditorii bugetari.
“Decizia Comisiei Europene nu a luat in considerare principiile care guverneaza procedura insolventei conform
legislatiei nationale si nici testul creditorului privat efectuat de catre creditorii bugetari, ceea ce contravine nu numai
legislatiei nationale, dar este de natura sa descurajeze sprijinul creditorilor bugetari cu privire la planurile de
reorganizare atunci cand conditiile legale sunt intrunite. Ramanerea in fiinta a Deciziei Comisiei ar fi constituit un
precedent periculos si ar fi avut un impact negativ asupra sanselor de redresare a companiilor aflate in dificultate,
din perspectiva sustinerii planului de reorganizare de catre creditorii bugetari.
Decizia Tribunalului Uniunii Europene este singulara la acest moment in Romania si constituie, de asemenea, un
precedent foarte important in materie de practica pe problematica ajutorului de stat in procedura de insolventa la
nivelul Uniunii Europene.” a declarat Geanina Oancea (foto centru), Senior Partner BDO Business Restructuring
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