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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0351/2008, ingiven av Gheorghe Piperea (rumänsk medborgare) för 
SCA Piperea si Asociatii, om påstådda överträdelser av gemenskapslagstiftningen 
i samband med avvecklingen av Tractorul Brasov (Rumänien)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren ifrågasätter avvecklingen av företaget Tractorul Brasovs tillgångar som 
genomfördes av den rumänska myndighet som var ansvarig för privatiseringen av företaget, 
AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat). Enligt framställaren påtvingade 
AVAS – som var den största aktieägaren i Tractorul – övriga aktieägare avvecklingen och 
sålde företagets tillgångar till SC Flavus. Framställaren anser att transaktionen var olaglig och 
att Tractoruls tillgångar undervärderades, vilket missgynnade övriga berörda parter. Han anser 
att transaktionen utgjorde olagligt statligt stöd och ber Europaparlamentet att uppmana 
kommissionen att undersöka eventuella överträdelser av tillämplig gemenskapslagstiftning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Tractorul tillverkade traktorer och annan jordbruksutrustning och hade sitt säte i Braşov, 
Rumänien. På grund av stora förluster (46 miljoner euro år 2006) och hög skuldsättning 
(250 miljoner euro den 31 december 2006) beslutade aktieägarna i Tractorul i februari 2007 att 
lägga ned företagets verksamhet och sätta företaget i frivillig likvidation.

En förvaltare utsågs av aktieägarna och ett öppet, insynsvänligt och icke-diskriminerande 
anbudsförfarande inleddes. Likvidatorn fastställde tillgångarna vilka var föremålet för 
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likvidationen genom en oberoende värdering. Tillgångarna utgjordes av mark, 
fabriksbyggnader, kontor, maskiner och immateriella rättigheter.

Förvaltaren publicerade anbudet både för samtliga tillgångar och för enskilda tillgångar. 
17 anbudshandlingar för de samlade tillgångarna och sju för enskilda tillgångar köptes av 
potentiella investerare. Eftersom utgångspriserna för de enskilda tillgångarna uppgick till bara 
11 procent av utgångspriset för Tractoruls samlade tillgångar ansåg förvaltaren att han skulle få 
ett högre pris genom att sälja dem i sin helhet.

Anbudsförfarandet ägde rum den 5 juli 2007 i form av en öppen budgivning med ett 
utgångspris på 77 miljoner euro. Fyra anbudsgivare deltog i anbudsförfarandet. Eftersom 
Flavus var först med att lägga fram sitt anbud och ingen av de andra anbudsgivarna bjöd över 
vann Flavus anbudsförfarandet till utgångspriset.

Utifrån information som var tillgänglig i detta skede inledde kommissionen ett formellt 
granskningsförfarande1 på grund av farhågor att AVAS planerade att lägga till särskilda 
villkor i försäljningen av Tractorul som skulle bibehålla företagets produktion och den 
nuvarande sysselsättningsnivån, och som skulle sänka försäljningspriset och därmed gynna 
den sålda enheten eller köparen.2 Samtidigt uppmanade kommissionen berörda parter att 
komma med synpunkter om fallet. 

Efter kommissionens djupgående undersökning togs ett slutgiltigt beslut den 2 april 2008 där 
slutsatsen blev att försäljningen av Tractorul inte inbegriper något statligt stöd av flera 
orsaker.3

För det första klargjordes att försäljningen av Tractoruls tillgångar inte medförde några 
betungande villkor som kunde ha sänkt försäljningspriset. 

För det andra klargjordes att Tractorul inte var privatiserat utan likviderat. I slutet av 
likvidationen upphörde företaget att existera och ströks ur företagsregistret. Rumänien 
lämnade information som bevisade att frivillig likvidation innebär, i likhet med 
insolvensförfarande, att företagets tillgångar säljs och skulderna till fordringsägarna i 
möjligaste mån betalas i den ordning som fastställs av lagen.

Slutligen rekommenderade förvaltaren utifrån sin bedömning av de enskilda tillgångarna att 
samlad försäljning skulle göras av samtliga tillgångar för att uppnå största möjliga vinst. 
Försäljningen av företagets tillgångar styckevis, uppdelade i olika mindre markområden 
skulle ske enbart i de fall då ingen potentiell köpare visade intresse för de samlade 
tillgångarna.

                                               
1 Att inleda en formell granskning är ett steg i förfarandet som kommissionen enligt EG-domstolarnas rättspraxis 
måste ta när den är tveksam om en statlig stödåtgärd. Syftet med förfarandet är att ge alla berörda parter, 
inklusive potentiella stödmottagare och potentiella konkurrenter, möjlighet att inkomma med synpunkter och 
därmed ge kommissionen möjlighet att fatta ett slutgiltigt beslut på grundval av fullständig information. Den 
föregriper inte resultatet av utredningen.
2 Kommissionens beslut av den 25 september 2007 om statligt stöd, C 41/2007, Privatisering av Tractorul 
(EUT C 249, 24.10.2007, s. 21.
3 Kommissionens beslut C 41/2007 av den 2 april 2008 om statligt stöd, Privatisering av Tractorul, ännu inte 
publicerat (beslutet finns tillgängligt i autentisk version och engelsk översättning på 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/).
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Enligt ovanstående värdering uppgick värdet på Tractoruls tillgångar till ca 100 miljoner euro, 
vilket förvaltaren nedsatte med 23 procent för de samlade tillgångarna som innebar ett 
försäljningspris på 77 miljoner euro. Denna rabatt grundades på hans erfarenhet och att en 
samlad försäljning har många fördelar till skillnad mot försäljning styckevis: de kartor som 
presenterades över marken visar att industriplattformen också innehöll vissa tillgångar som 
inte var attraktiva (t.ex. mark utan tillgång till den lokala infrastrukturen och/eller som ligger 
vid stadens soptipp, föråldrade byggnader etc. och som därför troligtvis inte skulle ha kunnat 
säljas styckevis (eller med avsevärda förseningar och/eller rabatter). Det skulle ha medfört 
extra administrationskostnader och skulle ha sänkt det totala pris som skulle ha uppstått om 
tillgångarna hade sålts separat. Mot bakgrund av detta ansåg kommissionen att en rabatt på 
23 procent var rimlig.

Dessutom fick kommissionen relevant information som visar att under de senaste åren har 
priset på de markområden som har sålts av Tractorul uppgått till 55 euro per kvadratmeter. 
Kommissionen fick ingen som helst information som visade att försäljningspriset på mark i 
detta område skulle uppgå till minst 200 euro per kvadratmeter.

Trots att beloppet som man fick i den frivilliga likvidationen inte täcker 100 procent av den 
ackumulerade skulden anser kommissionen att försäljningspriset var marknadsanpassat och 
marknaden och fördelades på fordringsägarna enligt den ordning som föreskrivs i den 
nationella lagen. 

Mot bakgrund av ovanstående kom kommissionen fram till att inget statligt stöd var 
inbegripet i försäljningen av Tractorul, och att inga överträdelser av EU:s lagstiftning om 
statligt stöd har förekommit. När det gäller framställarens påstående att Tractoruls försäljning 
bryter mot den rumänska grundlagen vill kommissionen poängtera att denna fråga inte faller 
inom kommissionens behörighetsområde utan i stället ska riktas till den behöriga 
myndigheten. 

Kommissionen ser heller ingen överträdelse mot EU-lagstiftningen när det gäller 
framställarens påstående att Flavus, köparen, registrerades i handelsregistret bara två veckor 
innan försäljningsannonsen för Tractorul publicerades och bara hade ett registrerat 
rörelsekapital på omkring 55 euro. Om framställaren anser att dessa fakta inte 
överensstämmer med bestämmelserna i den nationella affärslagstiftningen ska frågan tas upp 
på nationell nivå. 

Slutsatser

Kommissionen kom i sitt slutgiltiga beslut fram till att försäljningen av Tractoruls tillgångar 
inom den frivilliga likvidationen inte inbegriper statligt stöd.


