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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 stabilită 
pentru data de 30.08.2016, ora 14:30 
 
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 30 august 2016 ora 14:30  la Rin Central Hotel, Str. Traian, nr. 55A, sector 3, București, Sala conferință 
George Calinescu, București având ca ordine de zi: 

1. Aprobarea modalității de valorificare prin transferul portofoliului de bancassurance si negocierea de către 
Lichidatorul judiciar a  termenilor și condițiile tranzacției 

 
a) Adresa recepționată de Lichidatorul judiciar in data de 18 august 2016 (cu o zi inainte de data ținerii ședințelor 

comitetului creditorili și adunării creditorilor convocate pentru data de 19.08.2016) prin intermediul căreia un 
asigurător important a comunicat intenția sa de a analiza portofoliul de asigurări bancassurance in decurs de 14 zile 
și în funcție de rezultatul analizei să comunice (a) fie o oferta ferma față de preluarea portofoliului de bancassurance, 
(b) fie decizia de a nu oferta pentru respectivul portofoliu, solicitând prorogarea deciziei de a efectua tranzacția cu 
ofertantul actual, pentru o perioada de maximum 14 zile începând cu data de 18.08.2016.  

b) hotărârile Comitetului creditorilor din data de 19.08.2016, respectiv ale Adunării Creditorilor din data de 19.08.2016, 
luate în considerarea ordinii de zi și a informațiilor suplimentare furnizate în ședințe, anume: 

Hotărâre Comitet Creditori 
Comitetul Creditorilor, decide prorogarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi pe data de 30.08.2016, având in 
vedere adresa comunicată de noul asigurător interesat, pentru a recepționa din partea acestuia o ofertă fermă care să 
conțină inclusiv condițiile financiare (propunere financiară) de transfer ale portofoliului de bancassurance și prezentarea 
de către Lichidatorul judiciar a unui nou calendar de încheiere a tranzacției în raport de data de expirare a tratatelor de 
reasigurare.   

 
Hotărâre Adunare Creditori 

(…) creditorii prezenți au luat act de hotărârea comitetului creditorilor și de data fixată pentru ținerea unei noi ședințe 
a comitetului creditorilor având același punct pe ordine de zi, cu precizarea că se va solicita avizul ASF.     

 
Lichidatorul judiciar a procedat, în considerarea hotărârilor creditorilor, la redeschiderea Camerei de date către toate 
companiile de asigurare/reasigurare care și-au manifestat inițial interesul, societăți care au participat la ședința de informare 
organizată în luna februarie 2016 și cu care au fost încheiate acorduri de confidențialitate solicitând ca acestea să își 
concretizeze interesul manifestat pentru achiziționarea portofoliului de bancassurance al ASTRA, prin depunerea unei oferte 
ferme, angajante, până Vineri, 26 august 2016, ora 10:00.  
 
Răspunsul ce va fi comunicat de către asigurătorul interesat (fie sub forma unei oferte angajante, fie sub forma refuzului de a 
înainta o ofertă) urmează a fi transmis creditorilor de îndată ce va fi obținut, în cursul zilei de Vineri, 26 august 2016. 
Astfel, vor putea fi două situații de vot: 
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1. Situația în care noul asigurător interesat nu va comunica o ofertă fermă/propunere financiară privind preluarea 
portofoliului de bancassurance al debitoarei, sens în care creditorii sunt invitați să voteze aprobarea încheierii 
tranzacției potrivit ofertei recepționate inițial la prețul indicat in analiza de bancassurance comunicata ca material 
pentru sedinta din 19 august 2016 și mandatarea Lichidatorului judiciar în vederea negocierii termenilor și condițiilor 
tranzacției 
 

2. Situația în care asigurătorul interesat va comunica o ofertă fermă/propunere financiară privind preluarea 
portofoliului de bancassurance al debitoarei, sens în care creditorii sunt invitați să voteze aprobarea încheierii 
tranzacției cu unul dintre ofertați și mandatarea Lichidatorului judiciar în vederea negocierii termenilor și condițiilor 
tranzacției 

 
Cu privire la material, prezentul document este in completarea Analizei comunicate creditorilor pentru sedinta din 19 august.  
Prezentăm în cele de urmează Calendarul de încheiere a tranzacției în raport de data de expirare a tratatelor de reasigurare: 

Data inceput Data final Descriere calendar estimatic al activitatilor principale 

19-Aug-16 19-Aug-16 Decizie CC si AC pentru primirea de oferte angajante si prezentarea acestora in sedintele 
din 30 august 2016 a noilor oferte. 

22-Aug-16 26-Aug-16 Primirea noilor oferte angajante pentru achizitia portofoliului de bancassurance 
27-Aug-16 29-Aug-16 Analiza ofertelor de bancassurance si prezentarea acestora catre creditori 
30-Aug-16 30-Aug-16 Decizie a CC si AC privind aprobarea unei tranzactii 

31-Aug-16 7-Sep-16 Materializarea dreptului de preferinta: comunicarea si analiza de catre primul ofertant a 
termenilor si conditiilor ofertei cele mai bune. 

7-Sep-16 7-Sep-16 Depunerea de catre primul ofertant a ofertei imbunatatite sau renuntarea la dreptul de 
preferinta. 

7-Sep-16 7-Sep-16 Anuntarea de catre lichidator a ofertantului castigator. 

7-Sep-16 14-Sep-16 Negocierea acordului de transfer intre Astra si ofertantul castigator si pregatirea 
proiectului de transfer. 

15-Sep-16 15-Sep-16 Informarea ASF si a Consiliului Concurentei a proiectului de transfer 

30-Sep-16 30-Sep-16 

Semnarea acordului de transfer pentru transferul portfoliului de bancassurance activ, cu 
transferul riscurilor de la vanzator catre cumparator de la aceasta data si clauze 
subsecvente de aprobari ulterioare a aprobarilor ASF si Consiliului Concurentei (in cazul in 
care nu s-au primit deja)  

30-Sep-16 14-Oct-16 Primirea aprobarilor de transfer din partea celor doua banci ce au intermediat portofoliul 
de bancassurance al vanzatorului 

14-Oct-16 14-Oct-16 Data estimativa de primire a aprobarilor ASF si a Consiliului Concurentei asupra tranzactiei 
30-Sep-16 17-Oct-16 Transferul informatiior de la vanzator la comparator 
18-Oct-16 18-Oct-16 Data finalizarii tranzactiei 

 
In data de 8.08.2016 lichidatorul judiciar a solicitat conform prevederilor art. 258 lit q) din Legea 85/2014 avizul prelabil al 
Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la metoda de valorificare propusa pentru vanzarea portofoliului de polite 
multinanuale din clasa 8 vandute asiguratilor prin intermediul bancilor (denumit generic “portofoliu de polite 
bancassurance”).  
 
Față de acestă solicitare, prin adresa nr. 40311 în data de 22 august 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat 
că în cazul în care Adunarea Creditorilor va aproba lichidarea bunurilor și valorificarea drepturilor din patrimoniul Societății 
de Asigurare Reasigurare ASTRA S, prin tranzacții privind cumpărarea de active și asumarea de pasive – in tot sau in parte, de 
către o societate de asigurare/reasigurare, ASF va analiza operațiunea de transfer de portofoliu și impactul asupra solvabilității 
societății cesionare, în baza unei solicitări și a unei documentații specifice primite in acest sens, după agrearea de către părți 
a proiectului de transfer.  
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Urmare a analizei Lichidatorului judiciar privind oportunitatea valorificării acestui portofoliu de bancassurance al Debitoarei 
ASTRA, bazată pe cele mai bune estimări și potrivit datelor comunicate de personalul specializat, considerând totodată și 
factorii de risc care ar afecta poziția de numerar a ASTRA, propunem aprobarea negocierii termenilor si conditiilor finale si 
incheierea transferului prin vanzare a portofoliului de polite bancassurance catre asigurătorul interesat, conform celei mai 
bune/avantajoase oferte recepționate. 

 
  

 
*** 

Lichidatorul judiciar informează creditorii că în ziua și la locul stabilit pentru Adunarea creditorilor, în intervalul orar 14:30-
14:45, 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 14:45. 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 Speranța 
 


