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ÎN ATENŢIA ADUNĂRII CREDITORILOR SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA – în 

faliment 

 

REF. Ședința Adunării creditorilor SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA – în faliment din 

25.04.2016 

 

 

Stimati creditori,  

 

Subscrisa KPMG Restructuring SPRL cu sediul în București, Sos. București – Ploiești nr. 69-71, Sector 

1, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA 

– în faliment, având sediul social în Bucuresti, Bd Nerva Traian nr. 3, bl.M101, et. 11, CUI 330904, 

J40/305/1991, conform Încheierii de ședință din data de 03.12.2015, pronunțată de Tribunalul 

București, Secția a VII-a Civilă în Dosar nr. 32802/3/2015, în temeiul art. 47 și următoarele din Legea  

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, vă transmitem prezenta 

 

INFORMARE 

 

Prin care raportat la ședința adunării creditorilor SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA 

– în faliment, care va avea loc la data de 25 aprilie 2016 ora 14:00  la Hotel CARO, Sala de conferințe 

Ballroom B+C+D, situat în B-dul Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2, București având ca ordine de zi: 

1) prezentarea situaţiei debitorului şi a rapoartelor întocmite în procedură; 

2) desemnarea Comitetului creditorilor și a Președintelui acestuia; 

3) confirmarea Lichidatorului judiciar provizoriu; 

4) stabilirea onorariului Lichidatorului judiciar. 

 

Dorim să facem următoarele precizări cu privire la punctele de pe ordinea de zi: 

 

1. Prezentarea situației debitorului și a rapoartelor întocmite în procedură 
Materialul prezentat creditorilor la acest punct de pe ordinea de zi are două componente: 
 
a. Prezentarea situației Debitoarei 
La acest punct de pe ordinea de zi Lichidatorul judiciar va prezenta mai întâi creditorilor componența 

activului societății Debitoare. 

În ceea ce privește pasivul Debitoarei, Lichidatorul judiciar va prezenta creditorii societății incluși în 

Tabelul preliminar de creanțe așa cum a rezultat în urma analizei efectuate de acesta. Documentul a 

fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 6676/04.042016 și încarcat pe pagina de 

internet a Debitoarei (https://www.astrasig.ro/ro/media/comunicate-presa/74). 

 

În cadrul ședinței Adunării creditorilor, reprezentanții KPMG Restructuring SPRL vor prezenta detaliat 

situația actuală, activitățile derulate și strategia avută în vedere pentru perioada imediat următoare.  

 

 

 

https://www.astrasig.ro/ro/media/comunicate-presa/74
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b. Prezentarea rapoartelor întocmite în procedură 
La acest punct de pe ordinea de zi este vorba de o prezentare a rapoartelor întocmite de Ia data 

deschiderii procedurii și până la data ședinței creditorilor: 

 RAPORT  DE ACTIVITATE și situația privind cheltuielile efectuate  în perioada 03 decembrie 

2015 – 31 ianuarie 2016, elaborat conform art. 258 lit. l coroborat cu prevederilor art. 63 

alin. (1), în cadrul procedurii de faliment a debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE 

REASIGURARE ASTRA SA 

 RAPORT  DE ACTIVITATE și situația privind cheltuielile efectuate  în perioada 01 februarie 

2016 – 29 februarie 2016, elaborat conform art. 258 lit. l coroborat cu prevederilor art. 63 

alin. (1), în cadrul procedurii de faliment a debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE 

REASIGURARE ASTRA SA 

 

În cadrul celor două rapoarte de activitate au fost prezentate principalele activități derulate de la data 

preluării mandatului de Lichidator judiciar și până la data de 29 februarie 2016. Aceste activități au 

acoperit în mare parte următoarele arii importante: 

- Conservarea patrimoniului (măsuri de securizare a bazelor de date, măsuri de inventariere a 

dosarelor proprietate, închiderea contractelor vădit nefolositoare în perioada de faliment etc) 

- Gestionarea litigiilor în care societatea este parte. Această activitate a asumat monitorizarea 

și asigurarea reprezentării pentru dosarele aflate pe rolul instanțelor. 

- Suspendarea tuturor măsurilor de executare silită.  

- Corespondenta cu creditorii în vederea stabilirii nivelului datoriilor. Pentru analiza cererilor 

de admitere a creantei, s-a purtat o corespondență continuă cu majoritatea creditorilor din 

cadrul procedurii de faliment. 

- Demararea inventarierii patrimoniului debitoarei.  

- Proceduri efectuate pentru valorificarea patrimoniului. 

- Alte activitățile procedurale în conformitate cu atribuțiile stabilite pentru Lichidatorul 

Judiciar în cadrul art. 64 și 258 din Legea 85/2014: recuperarea creanțelor, întocmirea 

rapoartelor lunare, reprezentarea la control ANAF, derularea de analize și comunicarea de 

răspunsuri pentru solicitările Directiei Naționale Anticoruptie etc. 

 

Mai multe informații cu privire la activitățile derulate în perioada de faliment sunt incluse în 

Rapoartele de activitate mai sus menționate (documente ce au fost postate pe pagina de internet a 

Societății - https://www.astrasig.ro/) și au fost comunicate creditorilor prin poșta electronică la 

adresele de email incluse în cererile de creanță depuse în cadrul procedurii de faliment.  

 

La acest punct de pe ordinea de zi va fi vorba doar de o succintă prezentare a materialelor şi nu se va 

supune Ia vot. 

 
2. Desemnarea Comitetului creditorilor și a Președintelui acestuia 

Potrivit prevederilor de Ia art. 50 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, creditorii înscriși in tabelul preliminar 

https://www.astrasig.ro/
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de creanțe vor putea desemna un Comitet al creditorilor care sa îndeplinească atribuțiile prevăzute 

de art. 51 din Lege. 

 

În consecință, se va propune Adunării creditorilor  desemnarea unui comitet format din 3 sau 5 

creditori, considerând numărul de creditori înscriși in tabelul preliminar de creanțe. La desemnare se 

vor avea in vedere creditorii cu creanțele cele mai mari dintre creanțele ce beneficiază de cauze de 

preferință, bugetare și chirografare, și creditorii care și-au manifestat intenția de a face parte din 

comitet și care fac parte dintre primi 20 de creditori ai societății cu drept de vot conform tabelului 

preliminar de creanțe. Structura primilor 20 de creditori este prezentată în Anexa 1 la prezentului 

document.  

 

Având în vedere faptul că desemnarea membrilor in cadrul Comitetului creditorilor se va efectua pe 

baza de voluntariat, vă rugăm să vă exprimați disponibilitatea de a face parte din Comitetul creditorilor 

cât și votul pentru membrii propuși. Atât numărul creditorilor din comitet cat și componenta exactă a 

acestuia vor fi stabilite prin vot în cadrul ședinței Adunării Creditorilor. Considerand numarul mare de 

creditori, recomandam selectarea unui Comitet de creditori format din 5 membri și de asemenea 

selectarea unui reprezentant din fiecare categorie de creanță astfel cum sunt prezentate în Tabelul 

preliminar al creanțelor. 

 

3. Confirmarea Lichidatorului judiciar provizoriu 

Prin sentința de deschidere a procedurii a fost desemnat în calitate de Lichidator judiciar provizoriu 

KPMG Restructuring SPRL. 

 

Solicităm în cadrul acestui punct confirmarea KPMG Restructuring SPRL in calitate de Lichidator 

judiciar definitiv al SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA – în faliment. 

 

4. Stabilirea onorariului Lichidatorului judiciar 

În cadrul acestui punct de pe ordinea de zi, Lichidatorul judiciar va prezenta creditorilor oferta sa 

financiară pentru gestionarea procedurii insolvenței societății Debitoare, care va cuprinde onorariul 

practicianului în insolvență și va solicita creditorilor aprobarea acesteia. 

 

Materialele necesare pentru exprimarea unui vot pe punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi au fost 

comunicate creditorilor prin poșta electronică la adresele de email incluse în cererile de creanță 

depuse în cadrul procedurii de faliment. Oferta financiară comunicată conține la nivel detaliat 

activitățile derulate de Lichidatorul judiciar până în prezent și orele alocate de echipa KPMG 

Restructurig SPRL în desfășurarea activităților prezentate. 

 

*** 
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Raportat la punctele de pe ordinea de zi, creditorii care trimit si votul în scris la numărul de fax 

0372.377.700 sau pe email la declaratiedecreanta@astrasig.ro, până la data ședinței, respectiv 25 

aprilie 2016, ora 14.00, vor avea voturile consemnate în cadrul Procesului verbal al ședinței. 

 

Votul dumneavoastră va putea fi următorul raportat Ia ordinea de zi: 

1. În cadrul acestui punct nu se solicită un vot ci se prezintă creditorilor anumite rapoarte astfel ca 

acestia sa ia act de rapoartele intocmite in cadrul procedurii de faliment 

2. Se va vota pentru desemnarea unui comitet de creditori format din cinci membri astfel incat sa 

existe reprezentativitate in cadrul tuturor categoriilor de creanțe cu pastrarea principiului desemnarii 

creditorilor ce inregistreaza creante semnificative. În cazul in care creditorul se propune ca si membru 

in Comitetul creditorilor trebuie sa se arate clar intentia de a face parte din Comitetul creditorilor cat 

si votul asupra componentei si desemnarea Presedintelui Comitetului creditorilor. 

3. Se va vota pentru confirmarea Lichidatorului judiciar; 

4. Se va vota pentru aprobarea ofertei financiare a Lichidatorului judiciar. 

 

*** 

 

Lichidatorul judiciar informează creditorii că în ziua și la locul stabilit pentru Adunarea creditorilor, în 

intervalul orar 14:00-14:30, KPMG Restructuring SPRL va efectua activitățile de secretariat ale adunării 

creditorilor constând în verificarea întrunirii cvorumului de prezență, verificarea 

împuternicirilor/mandatelor, respectiv a pozițiilor scrise primite de la creditori, urmând ca ședința să 

înceapă la ora 14:30. Dat fiind numărul mare de creditori, rugăm creditorii care doresc să participe 

prin corespondenta la şedinţa adunării creditorilor să transmită votul şi numele persoanei 

împuternicite în timp util pentru a putea fi prelucrate datele în vederea eficientizării lucărilor de 

secretariat şi a şedinţei creditorilor.  

 

 

 

Lichidator judiciar al SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA – în faliment 

KPMG Restructuring SPRL  

Prin Asociat coordonator Munteanu Speranta  
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Nr. 
crt. 

Denumire/Nume şi prenume creditor 
 Sume admise (Echivalent 
RON la 3.12.2015)  

 Sume admise cu drept de vot (Echivalent 
RON la 3.12.2015) (creante scadente, 
nescadente, sub conditie rezolutorie)  

Ordine de 
prioritate 

Natura creanţei 
Procent din total 
creante 

1 OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA                20,903,627                                                   16,430,028  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 9.1462% 

2 Agentia Nationala de Administrare Fiscala                31,413,966                                                   16,104,291  art.159 alin.1 pct.3 Garantata si bugetara 8.9649% 

3 T&T SALVAGE LLC                12,867,914                                                   12,867,914  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 7.1633% 

4 ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI SA                 14,650,364                                                   10,989,133  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 6.1174% 

5 GROUPAMA ASIGURARI SA                10,840,374                                                      9,557,706  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 5.3206% 

6 UNIQA Asigurari SA                12,300,833                                                      9,200,822  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 5.1219% 

7 
Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din 
Romania (B.A.A.R.) 

                 7,738,376                                                      7,738,376  art. 267 alin. 1  
Creanta de asigurari 
si chirografara 

4.3078% 

8 CX REINSURANCE COMPANY LIMITED                  6,624,238                                                      6,624,238  art. 161 alin. 8 Chirografara 3.6876% 

9 
GENERALI ROMANIA ASIGURARE 
REASIGURARE SA 

                 7,289,099                                                      6,268,800  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 3.4897% 

10 Fondul de Protectie a Victimelor Strazii                  4,959,929                                                      4,959,929  art. 267 alin. 1  
Creanta de asigurari 
si chirografara 

2.7611% 

11 BISMARK MARITIME LIMITED                  4,203,894                                                      4,203,894  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 2.3402% 

12 
ASOCIATIA SOCIETATILOR DE ASIGURARE 
DIN UNGARIA -  BIROUL DE ASIGURARI 
AUTO  DIN UNGARIA 

            100,541,902                                                      2,856,760  art. 267 alin. 1  
Creanta de asigurari 
si chirografara 

1.5903% 

13 GRIMALDI EUROMED S.P.A.                  3,280,335                                                      2,834,295  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 1.5778% 

14 FINNLINES PLC                  2,281,318                                                      2,281,318  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 1.2700% 

15 GRIMALDI DEEP SEA S.P.A.                  2,491,031                                                      2,268,011  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 1.2626% 

16 
Lista creditori salariati -Anexa 1 – 
reprezentati prin Sindicat ASTRA ROSIND 

     3,224,869                                                     2,072,174 art. 161 alin. 3 salariala 1.1535% 

17 ALLIANZ Deutschland AG                  2,037,612                                                      2,037,612  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 1.1343% 

18 
PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG 
SUCURSALA ROMANIA 

                 2,245,198                                                      1,832,451  art. 267 alin. 1  Creanta de asigurari 1.0201% 

19 SCOR GLOBAL P&C DEUTSCHLAND                  1,812,495                                                      1,812,495  art. 161 alin. 8 Chirografara 1.0090% 

20 Autoritatea de Supraveghere Financiara                  1,757,438                                                      1,757,438  art. 161 alin. 5 Bugetara 0.9783% 

21 Fondul de Garantare a asiguratilor                  1,732,026                                                      1,732,026  art. 161 alin. 8 Chirografara 0.9642% 

 


