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Capitolul I.  - Necesitatea modificării și 

prelungirii duratei executării planului de 

reorganizare. 
 

Debitoarea Esprit Internațional S.R.L a formulat cerere de 

deschidere a procedurii insolvenței care a fost admisă în 

data de 10.10.2012 prin încheierea de ședință pronunțată 

de Tribunalul București Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 

38907/3/2012. 

Odată cu depunerea cererii de deschidere a procedurii 

insolvenței debitoarea ESPRIT INTERNAȚIONAL S.R.L.  

și-a declarat intenția de a-și reorganiza activitatea pe baza 

unui plan de reorganizare. 

Tabelul definitiv de creanțe înregistrate împotriva 

debitoarei Esprit Internațional S.R.L. a fost depus la 

Tribunalul București și publicat în B.P.I nr. 

6951/03.04.2018. 

La data de 19.04.2018, a fost afișat la Tribunalul București  

și publicat în B.P.I nr. 8085/19.04.2018, tabelul definitiv 

rectificat al creanțelor înscrise împotriva averii debitoarei.  

La data de 05.10.2018, a fost publicat în B.P.I. nr. 

9511/05.10.2018 Anunțul privind depunerea planului de 

reorganizare.  

Adunarea Creditorilor debitoarei Esprit Internațional 

S.R.L.. prin Hotărârea din data de 07.06.2018, publicată în 

B.P.I nr. 17704 din data de 11.06.2018, a aprobat planul de 

reorganizare care prevedea o durată de executare de 3 ani, 

cu posibilitatea de prelungire cu un an în funcție de 

fluctuațiile și  conjunctura economică.  

Prin sentința civilă nr. 5571 din data de 10.10.2018,  

pronunțată de Tribunalul București - Secția VII-A Civilă 

în dosarul nr. 38907/3/2012, publicată în B.P.I. nr. 22977 

din data de 03.12.2018, a fost confirmat Planul de 

reorganizare al activității debitoarei, propus de creditorii 

Tekzone Holdings Limited și Rmineks Holdings Limited 

care și-au exprimat constant pe parcursul procedurii 

intenția de a propune reorganizarea Societății. 

Prin Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 

08.04.2020, s-a  aprobat prelungirea planului de 

reorganizare al activității debitoarei Esprit Internațional 

S.R.L., cu o perioadă de un an, la recomandarea 

administratorului judiciar, în conformitate cu prevederile 

art. 95 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, privind procedura 

insolvenței. Hotărârea a fost publicată în B.P.I. nr. 6299 din 

data de 09.04.2020 și depusă la dosarul cauzei.  

Chapter I. – The need to modify and extend the 

duration of the execution of the reorganization 

plan. 
 

The debtor Esprit Internațional S.R.L., made a request to 

undergo the insolvency procedure which was admitted 

on 10.10.2012 by minutes of the hearing pronounced by 

the Bucharest Tribunal, Civil Section VII, in file no. 

38907/3/2012. 

With the submission of the request for the insolvency 

procedure to be opened, the debtor ESPRIT 

INTERNAȚIONAL S.R.L. stated its intention to 

reorganize its business on the basis of a reorganization 

plan. 

The final table of claims filed against the debtor Esprit 

International S.R.L. was submitted to the Bucharest 

Tribunal and published in B.P.I no. 6951 / 04.03.2018. 

The final rectified table of the claims registered against 

the debtor’s estate was displayed at the Bucharest 

Tribunal on 19.04.2018, and published in B.P.I no. 

8085/19.04.2018,  

On 05.10.2018, the Notice regarding the submission of 

the reorganization plan was published in B.P.I. no. 9511/ 

05.10.2018. 

The Creditors’ Assembly of the debtor Esprit 

Internațional S.R.L., approved by the Decision of 

07.06.2018, published in B.P.I no. 17704 of 11.06.2018, the 

reorganization plan which provided for an execution 

period of 3 years, with the possibility of extension by one 

year depending on fluctuations and economic situation. 

By the civil sentence no. 5571 of 10.10.2018, pronounced 

by the Bucharest Tribunal – Civil Section VII-A in file no. 

38907/3/2012, published in B.P.I. no. 22977 of 03.12.2018, 

the Plan for the reorganization of the debtor’s activity 

was confirmed, as proposed by the creditors Tekzone 

Holdings Limited and Rmineks Holdings Limited, 

which constantly expressed their intention to propose 

the reorganization of the Company during the 

procedure. 

By the Decision of the Creditors’ Assembly dated 

08.04.2020, the extension of the reorganization plan of 

the activity of the debtor Esprit Internațional S.R.L. by a 

period of one year, was approved, at the 

recommendation of the judicial administrator, in 

accordance with the provisions of art. 95 para. (4) of Law 

no. 85/2006, regarding the insolvency procedure. The 
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Procedura de reorganizare judiciară are ca finalitate 

păstrarea societății în circuitul economic cu consecința 

participării acesteia în mod activ la viața economică și 

contribuția acesteia la performanțele economiei naționale 

în ansamblul ei, iar din punct de vedere economic, 

procedura reorganizării este un mecanism care permite 

debitorului aflat în dificultate financiară să se redreseze și 

să-și continue activitatea.  

Din punct de vedere conceptual, reorganizarea societății 

Esprit Internațional S.R.L. prevede o adevărată strategie 

de redresare, bazată pe adoptarea unei politici 

corespunzătoare de management, marketing, 

organizatorice și structurale, toate menite să transforme 

societatea din una aflată în dificultate intr-un competitor 

viabil generator de plus valoare.  

Modificarea și prelungirea duratei de executare a planului 

de reorganizare a activității debitoarei Esprit Internațional 

S.R.L., se impun, în principal, din următoarele motive: 

- Evoluția debitoarei de la data confirmării planului de 

reorganizare; 

- Prelungirea negocierilor de închiriere a unui spațiu 

comercial cu destinația de supermarket alimentar în 

activul Centrul Comercial „Proxima” astfel încât să se 

asigure cea mai avantajoasă situație pentru debitoare; 

- Necesitatea modificării actului constitutiv al debitoarei 

și a înregistrărilor din registrul comerțului pentru a 

reflecta situația societară actualizată a debitoarei; 

- Necesitatea modificării actului constitutiv al debitoarei 

cu privire la sediul social al acesteia.  

- Situația creată la nivel mondial datorită pandemiei de 

Covid - 19 și a crizei financiar- economice ce se conturează 

din perioada imediat următoare precum și efectele 

măsurilor luate de autorități în vederea prevenirii 

răspândirii epidemiei în România, ce au afectat sever 

sectorul de activitate al debitoarei.  

 

 

 

Capitolul II.   - Autorul modificării planului de 

reorganizare 
 

În conformitate cu prevederile art. 98 alin (4) din Legea nr. 

85/2006, la recomandarea administratorului  judiciar, 

după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la 

confirmarea planului, perioada de reorganizare propusă 

inițial pentru executarea planului va putea fi extinsă cu cel 

decision was published in the B.P.I. no. 6299 dated 

09.04.2020 and submitted to the case file. 

The purpose of the judicial reorganization procedure is 

to keep the company in the economic circuit with the 

consequence of its active participation in economic life 

and its contribution to the performance of the national 

economy as a whole, and from an economic point of 

view, the reorganization procedure is a mechanism 

allowing the debtor in financial difficulty to recover and 

continue its activity. 

Conceptually, the reorganization of Esprit International 

S.R.L. provides an actual recovery strategy, based on the 

adoption of an appropriate management, marketing, 

organizational and structural policy, all aimed at 

transforming the company from one in difficulty into a 

viable competitor generating added value. 

The modification and extension of the execution 

duration of the reorganization plan of the activity of the 

debtor Esprit Internațional S.R.L., are called for, mainly, 

for the following reasons: 

- The evolution of the debtor from the date of 

confirmation of the reorganization plan; 

- Extension of the negotiations for renting a commercial 

space for food supermarket in the active “Proxima” 

Shopping Center so as to ensure the most advantageous 

situation for debtor; 

- The need to amend the debtor’s articles of association 

and the records in the trade register to reflect the debtor’s 

updated corporate situation; 

- The need to amend the debtor’s articles of association 

regarding its registered office. 

- The situation created worldwide due to the Covid – 19  

pandemic and the financial-economic crisis that emerges 

in the next period as well as the effects of measures taken 

by the authorities to prevent the spread of the epidemic 

in Romania, which severely affected the debtor’s 

business sector. 

 

Chapter II. – The author of the modification of 

the reorganization plan 
 

In accordance with Art. 98 paragraph (4) of Law no. 

85/2006, on the recommendation of the judicial 

administrator, after a period of maximum 18 months 

from the confirmation of the plan, the reorganization 

period initially proposed for the execution of the plan 



Pagină 4 din 9 

 

mult încă o perioadă de un an, dacă o astfel de propunere 

este votată de cel puțin două treimi din creditorii aflați în 

sold  la acea dată. 

Prezenta modificare a planului de reorganizare intervine 

în conformitate cu dispozițiile art. 101 alin. 5 din Legea nr. 

86/2006, la propunerea autorilor planului de reorganizare 

inițial (creditorii Tekzone Holding Limited și Rmineks 

Holdings Limited) în urma Hotărârii Adunării 

Creditorilor societății Esprit Internațional S.R.L.  din data 

de 08.04.2020, depusă la dosarul cauzei și publicată în 

B.P.I. nr. 6299 din data de 09.04.2020, prin care s-a aprobat 

prelungirea planului de reorganizare a societății Esprit 

Internațional S.R.L., cu o perioadă de un an, la 

recomandarea administratorului  judiciar, în conformitate 

cu prevederile art. 95 alin (4) din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenței.  

 

 

Capitolul III.  - Prelungirea duratei executării 

planului de reorganizare 
 

Planul de reorganizare confirmat prin Sentința civilă nr. 

5571 din data de 10.10.2018, pronunțată de Tribunalul 

București - Secția VII-A Civilă în dosarul nr. 38907/3/2012, 

publicată în B.P.I. nr. 22977 din data de 03.12.2018, 

prevedea o durată de executare de 3 ani.  

Ca urmare a recomandării administratorului judiciar de 

prelungire a duratei executării planului de reorganizare, 

executarea Planului urmează a se face în patru ani de la 

data confirmării Planului de reorganizare propus de 

creditorii Tekzone Holdings Limited și Rmineks Holdings 

Limited, respectiv până la data de 10.10.2022. 

Prezenta Modificare de Plan include atât prelungirea 

duratei executării Planului de reorganizare confirmat , cât 

și modificarea Programului de Plăți și a Situației fluxului 

de numerar în raport de durata prelungită de executare a 

planului.   

 

 

 

 

 

 

may be extended by a maximum period of one year, if 

such a proposal it is voted by at least two thirds of the 

creditors in balance at that date. 

This modification of the reorganization plan intervenes 

in accordance with the provisions of art. 101 para. 5 of 

Law no. 86/2006, at the proposal of the authors of the 

initial reorganization plan (creditors Tekzone Holding 

Limited and Rmineks Holdings Limited) following the 

Decision of the Assembly of Creditors of Esprit 

Internațional S.R.L. dated 08.04.2020, submitted to the 

case file and published in B.P.I. no. 6299 of 09.04.2020, 

approving the extension of the reorganization plan of the 

company Esprit Internațional S.R.L., for a period of one 

year, at the recommendation of the judicial 

administrator, in accordance with the provisions of art. 

95 paragraph (4) of Law no. 85/2006 on the insolvency 

procedure. 

 

Chapter III. – Extending the duration of the 

execution of the reorganization plan 
 

The reorganization plan confirmed by the civil sentence 

no. 5571 of 10.10.2018, pronounced by the Bucharest 

Tribunal – Civil Section VII-A in file no. 38907/3/2012, 

published in B.P.I. no. 22977 of 03.12.2018, provided for 

an execution period of 3 years. 

Following the recommendation of the judicial 

administrator to extend the duration of the 

reorganization plan, the execution of the Plan will be 

done within four years from the date of confirmation of 

the reorganization plan proposed by the creditors 

Tekzone Holdings Limited and Rmineks Holdings 

Limited, respectively until 10.10.2022 . 

This Plan Amendment includes both the extension of the 

duration of the execution of the confirmed 

Reorganization Plan and the modification of the 

Payment Schedule and the Cash Flow Statement in 

relation to the extended duration of the execution of the 

plan. 
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Capitolul IV - Creanțe rămase de plată prin 

raportare la prevederile Planului de 

reorganizare confirmat, programului de plăți și 

distribuirile efectuate până în prezent.  
 

În conformitate cu prevederile Planului de reorganizare, 

Programul de plăți și distribuirile efectuate până în 

prezent, de la data confirmării Planului de reorganizare 

conform Sentinței civile nr. 5571 din data de 10.10.2018, 

pronunțată de Tribunalul București - Secția VII-A Civilă 

în dosarul nr. 38907/3/2012, debitoarea Esprit 

Internațional S.R.L. datorează în prezent sume de bani 

următorilor creditori:  

  

 

Chapter IV – Remaining receivables by 

reference to the provisions of the confirmed 

Reorganization Plan, the payment schedule 

and the distributions made so far. 
 

In accordance with the provisions of the Reorganization 

Plan, the Payment Schedule and the distributions made 

so far, from the date of confirmation of the 

Reorganization Plan according to the Civil Sentence no. 

5571 of 10.10.2018, pronounced by the Bucharest 

Tribunal – Civil Section VII-A in file no. 38907/3/2012, the 

debtor Esprit International S.R.L. currently owes money 

to the following creditors: 
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În privința creanțelor chirografare prevăzute la art. 123. 

pct. 8 din Legea nr. 85/2006, potrivit acordului creditorilor 

TEKZONE HOLDINGS LIMITED și RMINEKS 

HOLDINGS LIMITED creanțelor acestora în proporție de 

100% se va face după închiderea procedurii de 

reorganizare. 

 

Regarding the unsecured receivables provided in art. 

123 point 8 of Law no. 85/2006, according to the 

agreement of the creditors TEKZONE HOLDINGS 

LIMITED and RMINEKS HOLDINGS LIMITED, the 

payment of their claims in proportion of 100% will be 

made after the closing of the reorganization procedure. 

Categoria creantelor 

SUMA achitată 

prin programul 

de plăți

SUMA ramasa 

de achitat (lei) 

Creante garantate

APS DELTA SA 0 10,705,523

  Total Creante Garantate 0 10,705,523

Creanțe salariale 29,423 0

  Total creante salariale 29,423 0

Creante bugetare

DIRECTIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI 93,099 186,195

PRIMARIA MUNICIPIULUI  VASLUI 100,146 200,293

  Total creanţe bugetare 193,245 386,488

Creante chirografare art. 123 pct. 7 din Legea 

nr. 85/2006

S.C. FIDELIS ENERGY SRL 80,952 161,908

S.C. NOA MEDIA CONCEPT SRL 4,473 8,948

S.C. ELECTRIC COMPANY SA 4,860 9,718

S.C. AS TRAVEL SRL 1,161 2,323

CAPRI UK INVESTMENTS 2,559 5,122

S.C. AQUAVAS SA Vaslui 3,360 6,723

S.C. GOSCOM VASLUI SA 1,239 2,482

S.C. SCHUBERT&FRA NZKE SRL 2,334 4,667

S.C. ROMOLD SRL 32,181 64,364

S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L 2,496 4,993

  Total  creante  chirografare  art. 123 pct 7 135,615 271,248

Total General 358,283 11,363,259

Creante chirografare art. 123 pct 8 din Legea 

nr. 85/2006
TEKZONE HOLDINGS LIMITED 0 55,084,908
RMINEKS HOLDINGS LIMITED 0 53,878,809

  Total  creante  chirografare  art. 123 pct 8 0 108,963,717
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Capitolul V – Categorii de creanțe, tratamentul 

creanțelor și programul de plată a creanțelor. 

 

Prin modificarea Planului de reorganizare se menține 

proporția plății tuturor creditorilor, similar cu proporția 

din Planul confirmat, cu singura mențiune ca o parte din 

aceste plăți se reeșalonează atât pe perioada ulterioară 

confirmării prezentei modificări, cât și pe anul 

suplimentar adăugat ca urmare a aprobării prelungirii 

perioadei de executare a Planului, astfel cum rezultă din 

Programul de plăți modificat, prezentat în anexa 1, parte 

integrantă din prezenta modificare de Plan.  

 

Capitolul VI. – Modificarea Planului de 

reorganizare 
 

Ca urmare a recomandării administratorului judiciar de 

prelungire a duratei executării planului de reorganizare, 

în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (4) din Legea 

nr. 85/2006, Adunarea Creditorilor debitoarei din data de 

08.04.2020 a aprobat prelungirea duratei de executare a 

planului de reorganizare a societății Esprit Internațional 

SRL, cu o perioada de un an, Hotărâre depusă la dosarul 

cauzei și publicată în B.P.I. nr. 6299 din data de 09.04.2020. 

 

Prin prezenta Modificare de Plan sunt prevăzute 

următoarele măsuri: 

- prelungirea duratei de executare a Planului de 

reorganizare confirmat de judecătorul sindic prin Sentința 

civilă nr. 5571 din data de 10.10.2018, pronunțată de 

Tribunalul București – Secția VII-A Civilă în dosarul nr. 

38907/3/2012, publicată în B.P.I. nr. 22977 din data de 

03.12.2018, cu un an, Planul de reorganizare urmând a fi 

dus la îndeplinire pe o perioadă totală de 4 ani;  

-  modificarea Programului de plăți și a Situației fluxului 

de numerar în raport de durata prelungită de executare a 

Planului în scopul acoperirii pasivului debitorului, în 

conformitate cu anexele prezentei Modificări; 

- actualizarea actului constitutiv al societății Esprit 

Internațional S.R.L. și înregistrarea modificărilor în 

Registrul Comerțului;  

Actualizarea datelor de înregistrare a asociaților societății 

și a administratorului special al debitoarei Esprit 

Internațional este necesară având în vedere faptul că, în 

Registrul Comerțului ținut de Oficiul Registrului 

Comerțului  de pe lângă Tribunalul București figurează 

Chapter V – Debt categories, debt treatment 

and debt payment schedule. 
 

The amendment to the Reorganization Plan maintains 

the proportion of payments to all creditors, similar to the 

proportion in the confirmed Plan, with the sole mention 

that part of these payments is rescheduled both for the 

period after confirmation of this amendment and for the 

additional year added following approval of the 

extension of the  implementation of the Plan, as shown 

in the Amended Payment Schedule, set out in Annex 1, 

an integral part of this amendment to the Plan. 

 

Chapter VI. – Modification of the 

Reorganization Plan 
 

Following the recommendation of the judicial 

administrator to extend the duration of the execution of 

the reorganization plan, in accordance with the 

provisions of art. 95 para. (4) of Law no. 85/2006, the 

Debtor’s  Creditors’ Assembly of 08.04.2020 approved 

the extension of the execution period of the 

reorganization plan of the company Esprit Internațional 

SRL, by a period of one year, Decision submitted to the 

case file and published in B.P.I. no. 6299 dated 

09.04.2020. 

 

This Plan Amendment provides for the following 

measures: 

- the extension of the duration of execution of the 

Reorganization Plan confirmed by the judge by civil 

Sentence no. 5571 of 10.10.2018, pronounced by the 

Bucharest Tribunal – Civil Section VII-A in file no. 

38907/3/2012, published in B.P.I. no. 22977 of 03.12.2018, 

by one year; the Reorganization Plan will be carried out 

for a total period of 4 years; 

- the modification of the Payment Schedule and the Cash 

Flow Statement in relation to the extended duration of 

the execution of the Plan in order to cover the debtor’s 

liabilities, in accordance with the annexes to this 

Amendment; 

- updating the articles of association of Esprit 

Internațional S.R.L. and registration of changes in the 

Trade Register; 

The updating of the registration data of the company’s 

shareholders and of the special administrator of the 
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înregistrat dl. Reck Dieter Erwin, cetățean german, 

domiciliat în Germania, str. Posener 12, 26340, Zetel, ca 

asociat unic și administrator, având o cotă de participare 

la beneficii și pierderi de 100%, în baza Contractului de 

cesiune de părți sociale nr. 280/21.02.2011, contract anulat 

prin Sentința civilă nr. 4951/2017 pronunțată de 

Judecătoria Sectorului 1 în Dosarul nr. 49803/299/2014* 

rămasă definitivă la data de 26.09.2019.  

Prin prezenta modificare, se are în vedere modificarea 

actului constitutiv al societății Esprit Internațional S.R.L. 

cu privire la asociații debitoarei, schimbarea 

administratorului statutar al debitoarei, actualizarea 

prevederilor din actul constitutiv cu privire la organizarea 

și funcționarea debitoarei precum și înregistrarea în 

Registrul Comerțului a acestor modificări. 

Totodată, se are în vedere schimbarea sediului social al 

societății , actualizarea actului constitutiv în acest sens, 

precum și înregistrarea în Registrul Comerțului a acestei 

modificări.  

- modificarea Programului de plăți, prin slăbirea presiunii 

financiare asupra debitoarei în perioada imediat 

următoare în contextul deosebit de dificil creat ca urmare 

a măsurilor luate de autorități în vederea prevenirii 

răspândirii epidemiei de Covid – 19 în România, ce au 

afectat sever sectorul de activitate al debitoarei.  

În acest sens, reamintim că debitoarea operează pe piața 

centrelor comerciale, producând venituri preponderent 

din închirierea de spații comerciale în incinta mall-ului 

„Proxima” situat în Vaslui, jud. Vaslui, deținut în 

proprietate de către debitoare.   

 
 
 
 
 

Capitolul VII  - Dispoziții finale 
 

În privința programului de plăți în acord cu dispozițiile 

art. 102 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, în care trebuie sa 

precizeze și cum va fi asigurată plata administratorului 

judiciar, menționăm că prin prezenta modificare a 

Planului de reorganizare nu se prevăd schimbări în ceea 

ce privește remunerația fixă a administratorului judiciar, 

aceasta urmând a fi suportată din fondurile debitoarei, 

astfel cum este prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli 

și a fluxului de numerar previzionat pe perioada 

reorganizării. 

debtor Esprit Internațional is necessary considering the 

fact that, in the Trade Registry kept by the Trade Registry 

Office attached to the Bucharest Tribunal, Mr. Reck 

Dieter Erwin, German citizen, domiciled in Germany, 

str. Posener 12, 26340, Zetel, appears registered as sole 

shareholder and director, having a share of profit and 

loss of 100%, based on the Contract of assignment of 

shares no. 280 / 21.02.2011, contract annulled by the civil 

Sentence no. 4951/2017 pronounced by the District 1 

Court in File no. 49803/299/2014 * remained final on 

26.09.2019. 

This amendment seeks to modify the articles of 

association of Esprit Internațional S.R.L. regarding the 

debtor’s shareholders, the change of the debtor’s 

statutory director, the updating of the provisions of the 

articles of association regarding the debtor’s 

organization and functioning as well as to register these 

changes in the Trade Registry. 

At the same time, the change of the company’s registered 

office, the updating of the articles of association in this 

respect, as well as the registration in the Trade Registry 

of this change are considered. 

- the modification of the Payment Schedule, by 

weakening the financial pressure on the debtor in the 

next period in the particularly difficult context created as 

a result of the measures taken by the authorities to 

prevent the spread of the Covid – 19 epidemic in 

Romania, which severely affected the sector of activity. 

debtor. 

In this respect, we remind you that the debtor operates 

on the market of shopping centers, producing income 

mainly from renting commercial spaces inside the mall 

“Proxima” located in Vaslui, Vaslui County, owned by 

the debtor. 

 

Chapter VII – Final provisions 
 

Regarding the payment schedule in accordance with the 

provisions of art. 102 para. (4) of Law no. 85/2006, in 

which it must be also specified how the payment of the 

judicial administrator will be ensured, we mention that 

by this modification of the Reorganization Plan no 

changes are foreseen regarding the fixed remuneration 

of the judicial administrator; this will be paid from the 

debtor’s funds, as provided for in the revenue and 

expenditure budget and the projected cash flow during 
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În privința onorariului de succes, arătăm că acesta 

urmează a fi supus analizei Comitetului creditorilor 

debitoarei Esprit Internațional SRL.   

 

În acord cu dispozițiile art. 137 alin (2), art. 102 alin. (1) și 

art. 101 alin. (5) coroborat cu art. 100 alin. (2) și (3) din 

Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenței, 

creanțele cu drept de vot și valoarea acestora este cea 

prevăzută anterior în Capitolul IV.  

 

Toate celelalte prevederi ale Planului de reorganizare al 

debitoarei Esprit Internațional S.R.L., confirmat prin 

Sentința civilă nr. 5571 din data de 10.10.2018, pronunțată 

de Tribunalul București – Secția VII-A Civilă în dosarul nr. 

38907/3/2012, publicată în B.P.I. nr. 22977 din data de 

03.12.2018, rămân neschimbate.  

 

Facem precizarea că propunerea Planului de reorganizare 

și a prezentei modificări a acestuia nu presupune și nu 

poate fi interpretată ca o obligație asumată de autorii 

planului de reorganizare de a finanța activitatea societății 

/plata creanțelor înscrise în programul de plăți ci doar ca 

manifestarea disponibilității acestora de a susține 

îndeplinirea planului de reorganizare, pe bază de decizii 

de oportunitate adoptate de la caz la caz, în funcție de 

evoluția activității debitoarei. 

 

 

Orice alte clauze din Planul de reorganizare al debitoarei 

confirmat anterior, care vin în contradicție cu prezenta 

modificare a planului de reorganizare, vor fi interpretate 

ca inaplicabile în lumina prezentelor modificări.  

 

 

 

 

the reorganization period. Regarding the success fee, we 

show that it is to be submitted to the analysis of the 

Creditors’ Committee of the debtor Esprit Internațional 

SRL. 

In accordance with the provisions of art. 137 paragraph 

(2), art. 102 para. (1) and art. 101 para. (5) in conjunction 

with art. 100 para. (2) and (3) of Law no. 85/2006, 

regarding the insolvency procedure, the receivables with 

voting right and their value is the one previously 

provided in Chapter IV. 

All the other provisions of the Reorganization Plan of the 

debtor Esprit Internațional S.R.L., confirmed by the civil 

Sentence no. 5571 of 10.10.2018, pronounced by the 

Bucharest Tribunal – Civil Section VII-A in file no. 

38907/3/2012, published in B.P.I. no. 22977 dated 

03.12.2018, remain unchanged. 

 

We point out that the proposal of the Reorganization 

Plan and its amendment does not imply and cannot be 

interpreted as an obligation undertaken by the authors 

of the reorganization plan to finance the company’s 

activity /the payment of receivables entered in the 

payment schedule but only as a manifestation of their 

availability to support the fulfilment of the 

reorganization plan, based on opportunity decisions 

taken on a case-by-case basis, depending on the 

evolution of the debtor’s activity. 

 

Any other clauses in the Debtor’s reorganization plan 

previously confirmed, which contradict this amendment 

to the reorganization plan, will be construed as 

inapplicable in the light of these amendments. 

TEKZONE HOLDINGS LIMITED prin avocat  

 

RMINEKS HOLDINGS LIMITED prin avocat 
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