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Flanco a depus planul de reorganizare la Tribunalul Bucureşti 
 

 

Bucureşti, 02 august 2010: Flanco anunţă depunerea pe data de 28 iulie 2010 a planului de reorganizare la Tribunalul 
Bucureşti, acesta urmând a obţine aprobarea Adunării Generale a Creditorilor şi validarea Judecătorului Sindic până la 
finalul lunii septembrie 2010. Flanco urmează astfel să încheie în timp record un amplu proces de reorganizare 
judiciară, întregul business fiind complet restructurat operaţional şi financiar. 
 
“Flanco a reuşit cel mai rapid plan de reorganizare efectuat la acest nivel, compania depunând planul de reorganizare 
la mai puţin de un an de la declanşarea procesului”, a declarat Andrei Cionca, Managing Partner al Casei de 
Insolvenţă Transilvania, administratorul judiciar al Flanco. 
 
Planul de reorganizare a fost posibil în contextul revigorării business-ului Flanco şi a obţinerii sprijinului partenerilor de 
afaceri, compania demonstrând că poate reprezenta în continuare un jucător important în piaţa electroIT. 
 
 “Măsurile drastice de restructurare implementate în ultimele 7 luni au început rapid să genereze efecte pozitive, 
vânzările companiei fiind în creştere constantă de la lună la lună, cu un număr de clienţi în creştere. Susţinerea pe 
care o avem din partea tuturor partenerilor de afaceri este fără îndoială una pragmatică, bazată pe potenţialul nostru 
de dezvoltare, şi într-o foarte mică măsură una sentimentală, susţinută de cei 16 ani de istorie ai companiei pe piaţa 
locală.” a declarat Adrian Olteanu, CEO Flanco. 
 
Astfel, compania a trecut pe break-even începând cu luna iunie 2010, după 21 de luni consecutive de pierdere 
(septembrie 2008 – iunie 2010). Cota de piaţă a companiei a depăşit în iunie şi iulie 2010 valoarea celei din iunie 
2009, în ciuda unei pieţe în scădere sau a măsurilor de contracţie a consumului precum majorarea cotei TVA. 
 
“Planul de reorganizare a fost deja discutat cu toţi creditorii principali ai companiei, anterior depunerii spre aprobare 
si are toate premisele de a fi un succes. In acest fel creditorii companiei rămân alături de FLANCO şi primesc prin 
planul de reorganizare cea mai bună soluţie posibilă în contextul dat.” a mai declarat Andrei Cionca. 
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