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Ref . dos - 65 72 / 7!2/2Or2
- C.c. din 05.05.2017

Catre,
Adunarea creditorilor debitoarei Stern&

Subscrisa, Societatea Novus Asset Management SRL, cu sediul in Bucuresti, str.
trilului, nr. 70, cam. 1, sector 3, CIF 31009646, Reg.Corr. J4O/73770/2072,
reprezentata prin avocat formulam prezenta

CONTESTATIE

impotriva deciziei luate de comitetul creditorilor in data de 05.05.2017 si

consemnata in procesul-verbal nr. 777105,05,2017, prin care solicitam anularea
deciziei si aprobarea ofertei financiare a evaluatorului angaiat de lichidator, Evalim
SRf- care propune prin contradul nr.2l14.O4.20l7 incheiat cu acesta un tarif de
10.500lei+wA oentru realizarea lucr5rii de evaluare imobiliarS.

-MOTIVE-

In fapt, subscrisa a dobandit pe cale de cesiune de la creditorul Stern Tino
creantele detinute de acesta in tabelul definitiv,6.818.100,00 lei si pe cea din tabelul
suplimentar de 96.765,15 lei. Urmare a notificarii ce am transmis-o lichidatorului
judiciar, inregistrati la acesta sub nr. 545/24.04.20U, s-a dispus actualizarea tabelelor
de creanta potrivit cesiunii intervenite.

Anterior, la data de 25.11.2016 lichidatorul judiciar a convocat adunarea
creditorilor pentru modificarea componentei comitetu lui creditorilor prin addugarea a

2 (doi) noi membri in comltetul creditorilor, din creditorii chirografari cu creanlele
cele mai mari prin valoare, Reinwestfahlen sRL ii stern Tino {creditorul nostru
cedent). Lichidatofuljudiciar a motivat la acea dala ca ,,pin prccesul-vetbol ol
qdundrii creditorilor din doto de 18.02.2013 q fost numit un comitet fomot din 3
membrL compus din: Bonco Trunsilvonio - pre$edinte; Bonco Comerciold caryatica -
membru; DGFP - membru. Creditorii ordtdli ontetior rcprezintd cdtegoriile creditorilol
qoruntati 5i bugetori, nefiind reprezentatd cotego o creditorilor chirogrofori. Potrivit
prevederilot att. 16 alin. 1 din Legeo nr. 85/2006 comitetul creditorilor vs Iifomot din
3-5 creditori cintre cei cu crcante gorsntate, bugetarc ti chirogroforc cele moi mori
prin voloore, Potrivit alin. 5 din qcelati orticol, se poqte propune modificsres
componentei cteditorilor ostfel incAt criteriile privind reprezentareo vqlo cd in comitet
sd fie respectotein toote fozele prccedurii."

Ulterior, la data de 29.03.2017 lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei

raportul de activitate nr. 5a2/28.03.2O77, prin care a precizat cd: ,,in codrul odundrii
crcditorilor din 06,12.2016 s-a hotdftt: Modificoteq componenlei comitetului
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cteditorilor prin addugdreo o 2 (doi) noi membriin comitetul creditotilor, din creditorii
chirogrofori cu creonlele cele mai ma prin vsloore, Reinwestfdhlen SRL ti Stem fino.
Vot fovorcbil ordinii de zi su acotdot cteditotii de lo pct. 7-7 5i 9-14 (55,70% din
creanlele inscrise pe tobelul definitiv, ceeq ce reprezintd 93,79% din creqnlele ce qu

votot in odunore).
HofirArca s fost publicatd in BPI Io data de 22.72.2076 5i a fost contestqtd de

Bdnco Tronsilvoniq in codrul snexei a89, contestotie admisd, fomulAndu-se rccurs
impot va Sentintei, nefiind incd stobilit termen lo Curtea de Apel Cluj.

Dupd definitivores situaliei din s89 privind modificarco componentei
comitetului subscriss vs convoca comitetul pentru o hotdti osupro unei oferte
finonciore priv ind evol uo reo."

lmpotriva raportului de activitate N. 582/28.03.2017 a depus contestatie
creditoarea Banca Transilvania SA si a solicitat Judecatorului Sindic anularea masurii
lichidatoruluide a proroga convocarea comitetului pentru a hotari asupra unei oferte
financ'are pana la definitivarea solutiei din anexa a89 privitoare la componenta
comitetulul. Urmare a admiterii acestei contestatii, la data de 18.04,2017 lichidatorul
judiciar al debitoarei a convocat comitetul creditorilor avand ca punct unic pe ordinea
de zi:1. Aprobarea oferteifinanciare a evaluatoruluiangajat de lichidator, Evalim SRL,

care propune prin contractul fi.2/!4.04.2077 incheiat cu acesta un tarif de 10.500
lei+TVA pentru realizarea lucrdrii de evaluare imobiliar;. S-a precizat in convocator ca
prin contractul ft.2/!4.04.2077 s-a prevdzut la art. 4 privind tariful lucrdrii cd acesta
poate fi modificat ca urmare a hotirerii ce se va adopta de comitetul creditorilor. S-a

comunicat membrilor comitetului sicontractulde nr. 2/14.03.2017 si anexa la acesta.

in cadrul comitetului creditorilor din 05.05.20U nu s-a intrunit maioritatea
simplS necesarl pentru votarea asupra ordinii de zi stabilite,

Dupe cum se precizeaza in procesul-verbal al comitetului, creditorul Banca
Carpatica SA, a votat pentru aprobarea ofertei financiare in timp ce creditorul,
Banca Transilvania SA, a votat pentru respingerea ofertei financiare. Votul
creditoarei AJFP B-N nu s-a circumscris ordinii de zi supuse aprob;rii comitetului,
neprecizandu-se in votul acesteia daci aprob5 sau nu oferta financiari a

evaluatorului, solicitand doar prorogarea discut5rii ordinii de zi.
Decizia comitetului este nelegala, abuziva si contrara intereselor tuturor

creditorilor din prezenta procedura.
In primul rand, dupa cum am precizat anterior, dosarul nr. 6572/772/2072/a89

are in prezent termen la Curtea de Apel Cluj la data de 22.05.2017, dat6 la care se va

hotari asupra componentei comitetului creditorilor. Acest lucru inseamna ca s-a

hotarat in cadrul comltetului creditorilor cu ignorarea modificarii componentei
comitetului. In eventualitatea admiterii recursului, subscrisa, in calitate de cesionar al
creantei creditorului Stern Tino, ar lua oozitia acestuia in cadrul comitetului si astfel ni
s-a negat dreptul de a ne exprima punctul de vedere in comitet.

In al doilea rand, subliniem faptul ca este al oatrulea comitet al creditorilor in
care se incearca adootarea unei deciziicare sa transeze problema evaluErii. anterior
comitetului din 05.05,2017 fiind tinute si sedintele din 04.08.2015, 08.08.2016 si
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03.10.2016. date la care de asemenea in cadrul comitetului nu s-a putut adopta un
punct de vedere comun,

In al treilea rand, atragem atentia adunarii creditorilor ca potrivit prevederilor
art. 115 alin. 3 din Legea nr. 85/2005, angajarea evaluatorului este atributul exclusiv al
lichidatorului judiciar, care a incheiat deja cu evaluatorul un contract. Subliniem ca
desi deliberarea comitetului creditorilor este limitat6 exclusiv la votarea asuDra
ofertei financiare a evaluatorului avand in vedere Sentinta pronuntatd in dosarul cu
N. 65f2/172/2072/a94, doi din membrii comitetului nu au avut in vedere aceste
aspecte. Asadar, voturile creditorilor Banca Transilvania SA siAJFP B-N sunt in totala
contradictie cu dispozitiile legii si cu interesul nostru concursual de a se demara
procedurile de evaluare si de a se initia valorificarea bunurilor imobile ale
debitoarei.

Prezentul demers se circumscrie intru-totul prevederilor art. 17 al. 6 din Legea
nr.83/2006 care regelementeaza ca impotriva acliunilor, mdsurilor gi deciziilor luate
de comitetul creditorllor orice creditor poate formula contestatie la adunarea
glgdllglilg! in termen de 5 zile de la luarea acestora.

In acest sens s-au pronuntat si lnstantele Judecatoresti:
- Curtea de Apel Bucuretti reline in Decizia Civila N. 7948/06.!!,2072 ca ,,din

prevedereo exprcsd q qrt. 17 alin. 6 din oceeosi lege, .enzurdrcs mdsurilor ti deciziilor
Iudte in comitetul creditorilor, cum e cqzul hotdrA i otocate, nu-i oportine (cel pulin
nu in mod direct) contestqtio impot vq qcestord trebuind q fi solutiondtd de
Adundrcq Crcditorilo/'i

- Curtea de Apel Bucure9ti reline in Decizia Civila nr,761812009 pronuntata in
Dosa( 2346/2009 {Numar in format vechi) ca ),rccurento creditoorc o investit
judecotorul sindic cu o contestotie impotrivo Hotorarii Comitetului creditorilor (...) T.

(...) consemnota in prccesul-verbol din 27.04.2009, invocond dispozitiile art.14 din
Legeq 85/2006, in sensul co nu sr fi fost intunit cvorumul cerut de lege, mojo tate
simplo, lo sedinto psrticipqnd door 2 din cei 5 crcditori, punctele de vedere ttonsmise
p n corespondentq de olti 2 creditori neputdnd fi luote in considerore. Dispozitiile
drt.77 dlin,6 din Legeo 85/2006 sunt clorc, in sensul cd o ce creditor cdre este
nemultumit de mosu le si deciziile luote de comitet le pooE contestd in fqtq
odund i crcditorilo/',

Pentru aceste motive apreciem ca se impune admiterea prezentei contestatii
impotriva deciziei luate de comitetul creditorilor in data de 05.05.2017 si consemnara
in procesuf-verbal . 777 /05.05.20!7, si anularea deciziei iar pe cale de consecinta
aprobarea ofertei financiare a evaluatorului angajat de lichidator, Evalim SRL, care
propune prin contractul ff.2/74.04.2017 incheiat cu acesta un tarif de 10.500 lei+TVA
pentru realizarea luc16rii de evaluare imobilia16.

In drept invocam prevederile art. 17 al. 6 din Legea nr. 85/2006

Novus Asset lMan
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