Creditorii Oţelului nu s-au pus de acord
Scris de Administrator
Miercuri, 03 Februarie 2016 07:02

Comunicat de presă OŢELUL GALAŢI: “În data de 01.02.2016 a avut loc Adunarea
Comitetului Creditorilor FC Oțelul S.A., care a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:

Analiza situației debitoarei FC OȚELUL S.A. ca urmare a rezultatului votului din Adunarea
Creditorilor din 25.01.2016.
Stabilirea unor recomandări pentru adunarea creditorilor privind:
a) Propunerea de continuare sau încetare a activității fotbalistice anterior datei de 06.04.2016,
termen de judecată la care se va dispune de către instanță intrarea în faliment sau refacerea
planului de reorganizare
b) Asigurarea sumelor de bani necesare pentru conservarea patrimoniului
c) Asigurarea sumelor de bani pentru plata salariilor jucătorilor și antrenorilor până la transferul
acestora sau intrarea în faliment
d) Analiza cererilor de reziliere unilaterală a contractelor de muncă a jucătorilor și propunerea
adunării creditorilor a unei soluții
e) Stabilirea unei agende de dezafiliere
f) Recomandarea privind transferul fără plată a jucătorilor Centrului de Copii și Juniori către
asociații sportive solicitante
g) Analiza propunerilor creditorilor privind necesitatea unui plan de reorganizare refăcut.
h) Stabilirea procedurii de negociere cu investitorii care au solicitat participarea la majorarea de
capital social – soluție de ieșire din insolvență propusă de administratorul judiciar.
Comitetul Creditorilor este format din 3 creditori:
1. AGENȚIA DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A
FINANȚELOR PUBLICE- BUCUREȘTI
2. ARCELOR MITTAL GALAȚI SA
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3. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI
Pentru a se lua o hotărâre este necesar ca 2 din cei 3 creditori să aibă același punct de vedere.
Primăria Galați nu a transmis nici un punct de vedere.
Au fost prezentate puncte de vedere numai de DGRFP București și de către ArcelorMittal.
Deoarece aceștia au avut puncte de vedere diferite nu a fost luată nicio decizie.
În consecință, administratorul judiciar a reconvocat Comitetul Creditorilor pentru data de
03.02.2016, ora 13,00 cu aceeași ordine de zi, sedință la care sunt valabile punctele de vedere
deja exprimate și se așteaptă ca Primăria Galați să trimită un punct de vedere.
Administratorul Judiciar va convoca Adunarea Creditorilor pentru aprobările finale în funcţie de
propunerile Comitetului Creditorilor din 03.02.2016.”
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