
Rovigo cautã investitor pentru
finalizarea Pine Garden Braºov

C
asa de Insolvenþã Rovi-
go cautã un investitor
care sã finanþeze finali-
zarea ansamblului rezi-

denþial Pine Garden din Braºov.
Cristian Stângaciu, reprezentantul
Rovigo, ne-a declarat: „Avem deja
confirmat planul de reorganizare a
companiei Ancodom SRL, dezvol-
tatorul imobiliar al Pine Garden,
care prevede, ca principalã modali-
tate de acoperire a datoriilor so-
cietãþii, finalizarea proiectului imo-
biliar ºi valorificarea ulterioarã a
acestuia. În prezent, complexul
este construit în proporþie de
aproximativ 61%, acest stadiu per-
miþând posibilitãþi de valorificare
multiple. Finalizarea proiectului
necesitã un aport de fonduri de
500.000 - un milion de euro”.

Construit pe un teren în suprafa-
þã totalã de 5.189,9 mp, aflat în
proprietatea Ancodom SRL, pro-

iectul imobiliar Pine Garden este
situat în partea sud-vesticã a muni-
cipiului Braºov, în cartierul Schei,
într-o zonã liniºtitã, feritã de zgo-
motul urban. Domnul Stângaciu
ne-a precizat cã Pine Garden cu-
prinde un ansamblu de douã blo-
curi, cu un regim de înãlþime sub-
sol, parter, douã etaje ºi mansardã,
cu un total de 28 de apartamente
(4 apartamente tip penthouse ºi 24
de apartamente cu 3 camere). Sub-
solul este dedicat parcãrilor, spaþii-
lor tehnice ºi de depozitare.

Reprezentantul Rovigo ne-a spus
cã planul de reorganizare a fost
aprobat de Adunarea Creditorilor
ºi confirmat de judecãtorul sindic
în 2014 ºi a adãugat: „Cãutãm inve-
stitori atât pe piaþa internã, cât ºi
pe cea externã, având în vedere
faptul cã Braºovul este un oraº turi-
stic european. Este cunoscut faptul
cã, în calitate de partener în cadrul

Forumului European pentru Secu-
ritate Urbanã, Braºovul are în curs
de implementare proiectul «Sigu-
ranþã în turism - pentru un mediu
sigur în oraºele turistice». La finali-
zarea acestuia, în 2015, Braºovul va
primi Statutul Internaþional (Carta)
«Oraº sigur pentru turism»”.

Braºovul este singurul oraº din
þarã membru al Forumului Europe-
an pentru Securitate Urbanã, alã-
turi de mari metropole precum
Barcelona, Roma sau Munchen.
Proiectul „Siguranþã în turism -
pentru un mediu sigur în oraºele
turistice” are ca scop identificarea
criteriilor de evaluare a oraºelor tu-
ristice din punct de vedere al sigu-
ranþei ºi securitãþii în turism ºi de a
crea o etichetã „Oraº sigur pentru
turism”, astfel încât turiºtii sã poatã
fi informaþi cu privire la ceea ce
oferã o anumitã destinaþie turisticã
pe acest plan.

Municipiul Braºov ar urma sã pri-
meascã aceastã etichetã în 2015,
dupã ce se vor evalua toate riscuri-
le la care se expun turiºtii, precum
ºi alte probleme semnalate de
aceºtia, dar ºi soluþiile oferite de
cãtre autoritãþi. Municipalitatea
braºoveanã a fãcut ºi continuã sã
realizeze investiþii mari în infra-
structura turisticã, precum reabili-
tarea centrului istoric ºi dezvolta-
rea domeniului schiabil.

În acest context, investiþiile care
trebuie efectuate în vederea finali-
zãrii Pine Garden au mari ºanse sã
se bucure de un randament ridicat,
în viziunea Rovigo, ºi, totodatã, tre-
buie sã realizeze ºi scopul planului
de reorganizare, acela de platã a
pasivului societãþii aflate în dificul-
tate.

Proiectul Pine Garden are o su-
prafaþã utilã totalã de 3.744,3 mp.
Din cele patru clãdiri tip vilã, care
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urmau sã totalizeze 56 de aparta-
mente, au fost ridicate, parþial,
doar douã, aici urmând sã se ºi
opreascã proiectul, ne-a explicat
Cristian Stângaciu. „Valoarea de
piaþã a acestor douã construcþii
este, potrivit planului de reorgani-
zare, de 1,8 milioane de euro. Dez-
voltatorul a intrat în insolvenþã
pentru datorii de 9,098 milioane
de lei, cel mai mare creditor fiind
Veneto Banca (fosta Banca Italo
Romena), cu 8,675 milioane de lei”,
ne-a menþionat domnia sa.

Potrivit Rovigo, dupã finalizarea
celor douã blocuri, acestea ar pu-
tea fi vândute cu 20,28 milioane de
lei, ceea ce ar asigura stingerea în
totalitate a creanþelor.

Domnul Stângaciu susþine cã pia-
þa imobiliarã se aflã acum într-un
moment favorabil valorificãrii lo-
cuinþelor din Pine Garden, iar un
plasament în finalizarea proiectu-
lui poate fi uºor recuperat de inve-
stitori, datoritã caracteristicilor an-
samblului.

Planul de reorganizare prevede
cã finalizarea imobilului se poate
face prin identificarea unui investi-
tor care sã susþinã financiar aceastã
operaþiune, iar în subsidiar, admi-
nistratorul judiciar urmãreºte atra-
gerea unui antreprenor/construc-
tor care sã finalizeze ansamblul,
urmând ca achitarea serviciilor
prestate sã se realizeze la momen-
tul vânzãrii activelor sau prin alte
metode permise de Legea Insol-
venþei. De asemenea, se poate
apela ºi la darea în platã a întregu-
lui activ cãtre creditorul garantat
ºi/sau orice altã persoanã fizicã
ºi/sau juridicã ce se subrogã în
drepturile ºi obligaþiile acestuia.

Potrivit Rovigo, este posibil ºi
transferul parþial sau integral al
fondului de comerþ existent cãtre
un investitor, care va fi identificat.

Cristian Stângaciu ne-a explicat:
„Astfel, putem da în platã întregul
activ cãtre creditorul garantat Ve-
neto Banca, însã aceasta va fi ulti-
ma soluþie la care se va apela ºi nu-
mai cu acceptul creditorului. Ca
sursã de finanþare, planul de reor-
ganizare prevede ºi obþinerea unui
împrumut din partea oricãrei insti-
tuþii de credit, inclusiv din partea
Veneto Banca, creditor care este
cel mai interesat de finalizarea pro-
iectului ºi valorificarea subsecven-
tã a acestuia, asigurându-se de re-
cuperarea în totalitate a creanþelor
sale, prin comparaþie cu gradul de
recuperare în caz de faliment. În
acest sens, instituþiei finanþatoare
sau investitorului i se vor putea
constitui garanþii fie pe bunurile li-
bere, fie pe cele ipotecate deja,
însã numai cu acordul Adunãrii
Creditorilor ºi al creditorului garan-
tat”.

În cadrul procedurii insolvenþei,
este permisã ºi conversia creanþe-
lor în acþiuni, cu acordul prealabil
al Adunãrii Generale a Asociaþilor.

Compania Ancodom este parte a
unui grup de firme din Braºov, cu
activitate în domenii ca instalaþii
electrice, turism, producþie indu-
strialã, reprezentanþã moto etc.

Acþionarul principal este Valeria
Seche (52%), iar restul participaþii-
lor Ancodom sunt deþinute de
Asfour Fouad (12%), Asfour Anca
(12%), Petru-Bogdan Drãghici
(12%) ºi Roxana Drãghici (12%).
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