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COMUNICAT
In data de 28/01/2010 prin comunicatul cu nr. 161, Impact Developer&Contractor SA ( in
continuare Impact SA) a informat Bursa de Valori Bucuresti asupra cererii de deschidere a
procedurii insolventei introdusa de catre Romconstruct SA (Ploiesti) la Tribunalul Bucuresti
prin dosarul nr. 323/3/2010. Mentionam ca Romconstruct SA este un fost subcontractant al
dezvoltatorului Impact SA ale carui contracte au fost reziliate din cauza nerespectarii
prevederilor contractuale, incluzand aici lucrari de proasta calitate precum si intirzieri
repetate totalizand peste 200 de zile, care au atras daune materiale si de imagine in relatia
Impact SA cu beneficiarii.
Conform informatiilor transmise de avocatii care au reprezentat compania Impact
Developer&Contractor SA la termenul din data de 08/07/2010 actiunea formulata de
Romconstruct SA a fost admisa.
Desi nu suntem in posesia detaliilor legate de dispozitivul sentinei, Impact SA, in spiritul
transparentei ce ne caracterizeaza si pentru corecta informare a investitorilor, clientilor si
partenerilor nostri de afaceri precum si a publicului larg, doreste sa aduca la cunostinta
urmatoarele:
1. Numai disponibilitatile in conturile de numerar si asimilate ale societatii Impact SA (probate
cert si instantei) sunt de peste 10.000.000 lei, cu mult peste nivelul sumei de 1.363.142 lei
solicitate de Romconstruct ca presupus debit, iar intrarile lunare de cash ale Impact sunt de
circa 4.000.000 lei. Suntem surprinsi sa constatam ca acest lucru nu pare sa fi fost analizat
de catre instanta avand in vedere ca, in conformitate cu definitia insolventei din Legea
85/2006, patrimoniul Impact SA nu este in situatia in care ”fondurile banesti disponibile sa fie
sub nivelul datoriilor exigibile”;

2. Suma de 1.363.142 lei solicitata de Romconstruct ca presupus debit datorat de Impact
SA constituie obiect de dispută judiciară în dosarele nr. 190/3/2010, 191/3/2010 şi
19/105/2010 aflate pe rolul Tribunalului Prahova – Secţia Comercială. Prin urmare, desi
disponibilitatile banesti ale Impact depasesc cu mult aceasta suma, presupusa datorie, nu
avea cum sa fie platita atata timp cat este in litigiu pe rol. In plus, mentionam ca suma de
1.363.142 lei trebuie diminuata, deoarece valoarea de 283.952,79 lei a si fost deja
considerata ca nedatorata prin sentinta din 20/05/2010. Aceasta arata ca instanta a constatat
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deja ca cel putin parte din sumele solicitate de Romconstruct SA nu sunt certe si exigibile. si
sunt mult sub sumele datorate de Romconstruct SA catre Impact SA;
3. Romconstruct SA are datorii catre Impact SA de peste 16.000.000 lei (saisprezece
milioane lei) dupa cum urmeaza:
a. 1.197.486,25 lei reprezentand contravaloarea materialelor si serviciilor achizitionate de
Romconstruct, acesta fiind un subcontractor care a lucrat cu materialele furnizate de catre
Impact si folosind si alte bunuri puse la dispozitie de Impact SA. Din suma mentionata mai
sus, este deja in curs executarea silită a instrumentelor de plată emise de Romconstruct în
valoare totală de 978.017,31 lei, în dosarul nr. 1416/2009;
b. 14.995.390,73 lei reprezentand penalitati de intirziere la predarea
lucrarilor de constructii de catre Romconstruct cu peste 200 de zile (dosarul nr. 39469
/3/2008, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti).
IMPACT SA doreste inca o data sa-si asigure toti investitorii, clientii si partenerii de afaceri
ca va lupta cu toate mijloacele impotriva acestei sentinte netemeinice pronuntata de instanta
de fond si va depune in data de 13.07.2010 cererea de recurs si va solicita
suspendarea efectelor sentintei din dosarul nr.323/3/2010.
Consideram solutia instantei ca fiind cel putin surprinzatoare, avand in vedere faptul ca
Impact SA nu are o situatie a patrimoniului care sa se caracterizeze prin insuficienta
fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.
Din realitatea ultimilor 2 ani au mai rezultat cazuri de astfel de decizii netemeinice de
deschidere a procedurii insolventei luate impotriva unor companii serioase care au reusit ca
prin recurs sa anuleze solutiile instantelor de fond.
O simpla comparatie a cuantumului creantei cu rulajul si disponibilitatile bancare ale Impact
SA este mai mult decat relevanta pentru respingerea unei cereri vadit neintemeiate si
ostile. Consultind o simpla balanta depusa la instanta – care arata platile ultimelor luni de
zile - rezulta ca lmpact SA achita catre furnizori sume de bani mult mai mari si ca nu este nici
pe departe in insolvabilitate.

Compania Impact Developer & Contractor SA va reveni cu noi informatii imediat dupa ce va
primi comunicarea sentintei din dosarul nr.323/3/2010.
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Carmen Sandulescu

