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nationaliteit), namens SCA Piperea si Asociatii, over vermeende inbreuken 
op EG-wetgeving in verband met het faillissement van Tractorul Brasov 
(Roemenië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener betwist de liquidatie van de activa van het bedrijf Tractorul Brasov zoals deze wordt 
uitgevoerd door de Roemeense Autoriteit voor de invordering van activa van de overheid 
(AVAS, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat), die verantwoordelijk is voor de 
privatisering van het bedrijf. Volgens indiener heeft de AVAS – de belangrijkste 
aandeelhouder van Tractorul – de liquidatieprocedure aan de andere aandeelhouders 
opgedrongen en heeft zij haar activa aan SC Flavus verkocht. Indiener beschouwt deze 
transactie als onwettig en is van mening dat de activa van Tractorul ondergewaardeerd zijn 
ten nadele van de andere betrokken partijen. Hij is van mening dat bij de transactie sprake is 
van onwettige overheidssubsidie en vraagt het Europees Parlement de Commissie te laten 
uitzoeken of er sprake is van schending van toepasselijke EG-wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Tractorul was een producent van tractoren en andere landbouwmachines in Braşov, Roemenië. 
Door grote verliezen (46 miljoen EUR in 2006) en hoge schulden (250 miljoen EUR op 31 
december 2006) besloten de aandeelhouders van Tractorul in februari 2007 om de activiteiten 
van het bedrijf te beëindigen en over te gaan tot vrijwillige liquidatie.
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De aandeelhouders stelden na een open, transparante en niet-discriminerende aanbesteding een 
curator aan. De curator bepaalde via een onafhankelijke beoordeling welke activa bij de 
liquidatie zouden worden verkocht. Deze omvatten land, fabrieksgebouwen, kantoren, machines 
en intellectuele-eigendomsrechten.

De curator heeft zowel het geheel van activa als afzonderlijke activa ter inschrijving 
aangeboden. Voor het gehele pakket van activa werden zeventien inschrijvingen van potentiële 
investeerders ontvangen en voor de afzonderlijke activa zeven. Aangezien het bedrag van de 
startprijs voor de afzonderlijke activa slechts ongeveer 11% van de startprijs voor het gehele 
Tractorul-pakket bedroeg, was de curator van oordeel dat hij een hogere prijs zou krijgen door 
de activa als één geheel te verkopen.

De inschrijving vond plaats op 5 juli 2007 in de vorm van een open bod met een startprijs van 
77 miljoen euro. Vier bieders namen deel aan de inschrijving. Aangezien Flavus zijn bod als 
eerste indiende en geen van de andere bieders een hoger bod deed, won Flavus de inschrijving 
voor de startprijs.

Op grond van de op dat moment beschikbare informatie opende de Commissie de formele 
onderzoeksprocedure1 naar aanleiding van het vermoeden dat AVAS van plan was bepaalde 
voorwaarden te verbinden aan de verkoop van Tractorul, die het behoud van de productie en 
de werkgelegenheid van dat moment zouden garanderen en de verkoopprijs zouden doen 
zakken, en zo een voordeel te verlenen aan de te verkopen entiteit of de koper.2 Tegelijkertijd 
nodigde de Commissie geïnteresseerde partijen uit om hun opmerkingen over de zaak in te 
dienen. 

Na haar diepgaande onderzoek nam de Commissie op 2 april 2008 een uiteindelijke beslissing 
aan waarin zij concludeerde dat bij de verkoop van Tractorul om verschillende redenen geen 
sprake was van overheidssteun.3
Ten eerste werd duidelijk dat de verkoop van de activa van Tractorul niet leidden tot 
bezwarende omstandigheden die de verkoopprijs zouden hebben kunnen verlagen. 

Ten tweede werd duidelijk dat Tractorul niet is geprivatiseerd, maar geliquideerd. Na afloop 
van de liquidatie hield het bedrijf op te bestaan en werd het verwijderd uit het handelsregister. 
Roemenië heeft informatie verschaft die aantoont dat vrijwillige liquidatie, vergelijkbaar met 
insolventieprocedures, gepaard gaat met de verkoop van de activa van het bedrijf en de 
betaling van de schulden van het bedrijf, voor zover dit mogelijk is, aan de crediteuren in de 
bij wet vastgestelde rangorde. 

Ten slotte deed de curator op grond van zijn beoordeling van de afzonderlijke activa de 

                                               
1 Het openen van een formeel onderzoek is  een procedurele handeling die de Commissie, volgens de 
jurisprudentie van de rechtscolleges van de Europese Unie, moet nemen wanneer zij twijfels heeft over de 
verlening van overheidssteun. Het doel van deze procedure is alle geïnteresseerde partijen, inclusief de potentiële 
begunstigde en potentiële concurrenten, de gelegenheid te bieden hun opmerkingen voor te leggen en zo de 
Commissie de mogelijkheid te geven haar uiteindelijke beslissing te nemen op basis van volledige informatie. 
De Commissie bepaalt de conclusie van het onderzoek niet van tevoren.
2 Beschikking van de Commissie van 25 september 2007 betreffende steunmaatregel C 41/2007, Privatisering 
van Tractorul, PB C 249 van 24.10.2007, blz. 21.
3 Beschikking van de Commissie van 2 april 2008 betreffende steunmaatregel C 41/2007, Privatisering van 
Tractorul, nog niet gepubliceerd (de authentieke versie van de beschikking en de Engelse vertaling zijn 
beschikbaar via http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/)
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aanbeveling om, voor een zo groot mogelijke opbrengst, alle activa als pakket te verkopen. 
Alleen indien geen enkele potentiële koper geïnteresseerd zou zijn in de activa als geheel, zou 
hij het onroerend goed opgedeeld in verschillende percelen verkopen.
Volgens de bovenstaande beoordeling bedroeg de waarde van de activa van Tractorul 
ongeveer 100 miljoen euro, waarop de curator een korting van 23% berekende voor aan elkaar 
gekoppelde activa, zodat de startprijs 77 miljoen euro bedroeg. Deze korting was gebaseerd 
op de ervaring van de curator en op het feit dat verkoop als geheel significante voordelen 
biedt vergeleken bij verkoop van elk onderdeel afzonderlijk: op de ingediende kaarten van het 
onroerend goed is te zien dat het industriële platform ook enkele onaantrekkelijke activa 
omvat (d.w.z. stukken grond zonder toegang tot plaatselijke infrastructuur en/of in de 
nabijheid van de stadsvuilstortplaats, verouderde gebouwen, enz.), die waarschijnlijk niet 
afzonderlijk zouden kunnen worden verkocht (of alleen met een aanzienlijke vertraging en/of 
korting). Hierdoor zouden extra administratieve kosten zijn ontstaan en zou de totale 
opbrengst van de verkoop van elk onderdeel afzonderlijk lager zijn geweest. Dit in 
aanmerking nemende achtte de Commissie een korting van 23% redelijk.
Verder ontving de Commissie informatie ter zake die liet zien dat de prijs voor de percelen 
die de afgelopen jaren door Tractorul waren verkocht rond 55 euro per vierkante meter had 
gelegen. De Commissie heeft geen enkele informatie ontvangen die erop wijst dat de 
verkoopprijs van land in dit gebied ten minste 200 euro per vierkante meter zou bedragen.
Om deze reden is de Commissie tot de conclusie gekomen dat, al dekte het bij de vrijwillige 
liquidatie verkregen bedrag niet 100% van de geaccumuleerde schulden, de verkregen prijs 
marktconform was en dat de opbrengst in de bij wet vastgestelde rangorde onder de 
crediteuren is verdeeld. 
In het licht van het bovenstaande is de Commissie tot de conclusie gekomen dat bij de 
verkoop van Tractorul geen overheidssteun is verleend en er geen communautaire wetgeving 
op het gebied van overheidssteun is geschonden. Ten aanzien van indieners bewering dat de 
verkoop van Tractorul de Roemeense grondwet schendt, zou de Commissie willen 
benadrukken dat deze kwestie niet binnen de bevoegdheid van de Commissie valt, maar 
aanhangig moet worden gemaakt bij de bevoegde nationale autoriteiten. 
De Commissie ziet evenmin een schending van communautaire wetgeving in relatie tot 
indieners bewering dat Flavus, de koper, zich slechts twee weken voordat de verkoop van 
Tractorul werd aangekondigd liet registreren in het handelsregister en dat het een 
geregistreerd werkkapitaal van slechts ongeveer 55 euro bezat. Indien indiener van mening is 
dat deze feiten bepalingen van het nationale handelsrecht overtreden, dient hij deze kwestie 
op nationaal niveau aanhangig te maken. 

Conclusie

De Commissie concludeerde in haar uiteindelijke beslissing dat bij de verkoop van de activa 
van Tractorul binnen het kader van de vrijwillige liquidatie geen sprake was van 
overheidssteun.


