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Om: Andragende 0351/2008 af Gheorghe Piperea, rumænsk statsborger, for SCA 
Piperea si Asociatii, om overtrædelse af EF-lovgivningen i forbindelse med 
afviklingen af Tractorul Brasov (Rumænien)

1. Sammendrag

Andrageren anfægter afviklingen af selskabet Tractorul Brasovs aktiver, som den rumænske 
myndighed AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat), der er ansvarlig for 
privatiseringen af det, har gennemført. Ifølge andrageren skulle AVAS, som er hovedaktionær 
i Tractorul, have pålagt de andre aktionærer likvidationsproceduren og solgt dets aktiver til 
SC Flavus. Ifølge andrageren er transaktionen ulovlig, og Tractoruls aktiver er blevet 
undervurderet til skade for andre berørte parter. Han mener, at transaktionen udgør en ulovlig 
statsstøtte og anmoder Europa-Parlamentet om at få Kommissionen til at undersøge eventuelle 
overtrædelser af relevant EF-lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Tractorul, der fremstillede traktorer og andre landbrugsmaskiner, var etableret i Braşov, 
Rumænien. Som følge af store tab (46 mio. euro i 2006) og en betydelig gæld (250 mio. euro
den 31. december 2006) besluttede aktionærerne i Tractorul i februar 2007 at indstille selskabets 
virksomhed og lade det træde i frivillig likvidation.

En bobestyrer blev udnævnt af aktionærerne efter et åbent og gennemsigtigt udbud, der ikke 
indebar forskelsbehandling. Bobestyreren foretog en opgørelse over de aktiver, der var genstand 
for afviklingen ved en uafhængig vurdering. De bestod af jord, produktionslokaler, kontorer, 
maskiner og industrielle ejendomsrettigheder.
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Bobestyreren bekendtgjorde udbuddet både af de samlede aktiver og de individuelle aktiver. 17 
udbudsdokumenter for hele platformen og 7 for individuelle aktiver blev købt af potentielle 
investorer. Eftersom beløbet af udbudspriserne for de individuelle aktiver kun udgjorde 
omkring 11 % af udbudsprisen for Tractorul-platformen, vurderede bobestyreren, at han ville få 
en højere pris ved et samlet salg.
Den 5. juli 2007 blev der tilrettelagt et åbent udbud til en udbudspris på 77 mio. EUR. Fire 
bydende deltog i udbudsproceduren. Da Flavus var den første til at afgive tilbud, og ingen af 
de andre tilbudsgivere tilbød en højere pris, var det Flavus, der vandt udbuddet. 

På grundlag af de oplysninger, som Kommissionen var i besiddelse af på daværende 
tidspunkt, indledte den en formel undersøgelsesprocedure1, fordi den havde grund til at 
antage, at AVAS agtede at indføre visse betingelser for salget af Tractorul for at sikre den 
fortsatte produktion og opretholde beskæftigelsen, hvilket ville sænke salgsprisen og 
favorisere enten den solgte virksomhed eller køberen2. Samtidig opfordrede Kommissionen de 
interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til sagen.

I forlængelse af sin grundige undersøgelse vedtog Kommissionen en endelig beslutning den 2. 
april 2008, hvori den konkluderede, at salget af Tractorul ikke indebar nogen form for 
statsstøtte af flere grunde3.
For det første blev det gjort klart, at salget af Tractoruls aktiver ikke omfattede bebyrdende 
betingelser, som kunne have sænket salgsprisen.
For det andet blev det gjort klart, at Tractorul ikke blev privatiseret, men afviklet. Efter 
afviklingen ophørte virksomheden med at bestå og blev slettet af selskabsregisteret.
Rumænien tilvejebragte oplysninger, der beviser, at den frivillige likvidation, i lighed med 
konkursbehandlingen, indebærer salg af virksomhedens aktiver og så vidt mulig betaling af 
dens gæld til kreditorerne i den rækkefølge, der er fastsat ved lov.

Endelig anbefalede bobestyreren efter at have foretaget en vurdering af de individuelle 
aktiver, at alle aktiverne blev solgt samlet for at opnå den størst mulige fortjeneste, og at 
virksomhedens aktiver kun skulle deles op i forskellige grunde og sælges stykvis, hvis ikke 
der var interesse for de samlede aktiver hos en potentiel køber.

I henhold til ovennævnte evalueringsrapport androg værdien af Tractoruls aktiver ca. 100 
mio. EUR, som bobestyreren nedsatte med 23 % for de samlede aktiver, således at 
udbudsprisen blev fastsat til 77 mio. EUR. Dette nedslag var baseret på bobestyrerens 
erfaringer og det forhold, at et samlet salg medfører betydelige fordele i forhold til et stykvist 
salg. De indsendte kort over ejendommen viser, at industriplatformen også omfattede en 
række aktiver, der ikke var attraktive (f.eks. grunde, der ikke har adgang til den lokale 
                                               
1 Indledningen af en formel undersøgelsesprocedure er et proceduremæssigt skridt, som Kommissionen 
ifølge EF-Domstolens retspraksis skal tage, hvis den nærer tvivl med hensyn til en statsstøtteforanstaltning. 
Hensigten med proceduren er at give alle interesserede parter, herunder den potentielle støttemodtager og de 
potentielle konkurrenter, mulighed for at fremsætte deres bemærkninger, så Kommissionen kan træffe sin 
endelige beslutning på grundlag af fyldestgørende oplysninger. Den har ingen indflydelse på 
undersøgelsesresultatet.
2 Kommissionens beslutning af 25. september 2007 om Statsstøttesag C 41/07, Privatisering af 
Tractorul, EUT C 249 af 24.10.2007, s. 21.
3 Kommissionens beslutning af 2. april 2008 om Rumæniens statsstøtte C 41/07 til virksomheden 
Tractorul, EUT L 263 af 2.10.2008, s. 5–11 (Den oprindelige udgave er tilgængelig sammen oversættelser heraf 
på http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/).
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infrastruktur og/eller er beliggende ved siden af byens losseplads, bygninger, der er forældede 
osv.), og som derfor sandsynligvis ikke havde kunnet sælges stykvis (eller kun med stor 
forsinkelse og/eller nedslag). Udstykningen af grundene ville derfor have medført betydelige 
administrative omkostninger og ville have sænket den samlede pris ved et stykvist salg. På 
denne baggrund erkendte Kommissionen, at et nedslag på 23 % syntes fornuftigt.
Endvidere modtog Kommissionen relevante oplysninger, der viste, at prisen på de grunde, 
som Tractorul solgte i de forløbne år, lå på ca. 55 euro pr. kvadratmeter. Kommissionen har 
på intet tidspunkt modtaget oplysninger, der viser, at salgsprisen på grunde i det område 
skulle ligge på mindst 200 euro pr. kvadratmeter.
Selv om det opnåede beløb ved den frivillige likvidation ikke dækkede 100 % af den 
akkumulerede gæld, mente Kommissionen dog, at salgsprisen svarede til markedsværdien, og 
at gælden blev betalt til kreditorerne i den rækkefølge, der er fastsat ved national lov.

I lyset af ovenstående konkluderede Kommissionen, at salget af Tractorul ikke indebar 
statsstøtte, og at Fællesskabets statsstøttelovgivning ikke var blevet overtrådt. Hvad angår 
andragerens påstand om, at salget af Tractorul udgør en overtrædelse af den rumænske 
forfatning, ønsker Kommissionen at understrege, at dette spørgsmål ikke henhører under 
Kommissionens kompetence, men bør forelægges for de kompetente nationale myndigheder.
Endvidere kan Kommissionen ikke se, at fællesskabslovgivningen skulle være overtrådt i 
forbindelse med andragerens påstand om, at Flavus, køberen, blev opført i selskabsregisteret 
blot 2 uger inden bekendtgørelsen af salget af Tractorul, og at den kun havde en tegnet 
driftskapital på ca. 55 euro. Hvis andrageren mener, at disse fakta ikke overholder
bestemmelserne i den nationale handelsret, bør spørgsmålet behandles på nationalt niveau.

Konklusion

Kommissionen konkluderede i sin endelige beslutning, at salget af Tractoruls aktiver som led 
i den frivillige likvidation ikke indebar statsstøtte."


