Deturnare procedura insolvenței – Eliminare mecanism protecție piață de capital – Eliminare caracter irevocabil al tranzacțiilor pe piața de capital

2012
1

2017

Bran Oil SA(BO) cumpără 16.000.000
acțiuni Electroargeș SA(ELGS) cu cca.
4.000.000 lei, cu bani împrumutați de la
persoane juridice și fizice.

Acțiunea ELGS crește de la
0,55 lei la 1,70 lei din
August 2015 până în
August 2017, pachetul de
acțiuni ELGS, deținut de
IC, crește de la 8.000.000
lei la 27.000.000 lei.

2015

- Bran Oil SA vinde către Investments Constantin SRL (IC) cele 16.000.000 acțiuni
*
ELGS încasând cca. 8.300.000 lei ;
- BO înregistrează cel mai mare profit din istoria sa, cca. 4.300.000 lei;
- BO creditează Capital City SRL cu aproximativ 8.100.000 lei, Capital City SRL
creditând pe IC cu aceiași sumă de 8.100.000 lei.

BO cere propria insolvență, fără a avea dificultății
financiare, având aceiași creditori (valoare și
persoane) din anul 2012 până în anul 2017 și PDA
Insolvency (administratorul judiciar) înainte de
orice demers în această procedură a insolvenței
formulează acțiune anulare acte frauduloase
împotriva doamnei Ala Procopenco, cea care l-a
angajat ca judiciar administrator.

− Creditorii lui BO confirmă administratorul judiciar, dar
refuză să atragă răspunderea Alei Procopenco pentru
"actele frauduloase", 97% din creditori fiind 3 societăți
deținute de Ala Procopenco (Amattis SA, Epsomatic SA,
Amicosottis SA);
− Ala Procopenco = Bran Oil SA (debitor) = Amattis SA,
Epsomatic SA, Amicosottis SA (97% din creditori) =
administrator judiciar (angajat) = administrator special
(angajat).

- Avantaj 1: BO își elimină 60% din creditori prin neînscrierea la masa credală a defunctului Cătălin Chelu (4.000.000 lei), din datorii de aproximativ
7.000.000 lei rămânând doar cu datorii de cca. 2.900.000 lei;
- Avantaj 2: preluarea pachetului de 16.000.000 acțiuni ELGS, pachet ce a înregistrat o creștere de 19.000.000 lei în perioada 2015-2017;
- Total avantaj estimat Bran Oil SA (Ala Procopenco) = + 23.000.000 lei.

*Toate operațiunile prin care IC a achiziționat pachetul de acțiuni ELGS s-au desfășurat exclusiv prin intermediul unui broker autorizat, exclusiv prin transferuri bancare, cu
raportare la BVB, ASF, Depozitarul Central SA.

2018-2019

−
−

−

Hotărâri nelegale ale magistraților din Galați;
Încercări eșuate ale BO de a transfera direct
acțiunile ELGS în afara mecanismului pieței de
capital și în afara mecanismului BVB;
sesizarile IC la autoritatile/institutiile statului.

2015

REZUMAT

−
−
−

−

Ala Procopenco vinde cele
16.000.000 acțiuni ELGS.

2020

2017 – Mecanism
Ala Procopenco formulează acțiune de
anulare a tranzacției – prin cadrul
insolvenței Bran Oil SA.

- Hotărâre nelegală a magistraților din instanțele din
Constanța (prin judecători din Galați);
- Hotărârea nelegală a magistraților din Constanța nu
poate fi pusă în aplicare/executare, fiind prima astfel
de hotarâre din piața de capital din România și Europa.

2020 - Efect
Ala Procopenco culege un plus de
23.000.000 lei (4.000.000 lei datorie
către defunctul Cătălin Chelu ce a fost
ștearsă și 19.000.000 lei spor de valoare
acțiuni ELGS, creșterea din perioada
2015-2017).

Bran Oil SA prin Ala Procopenco vinde 16.000.000 acțiuni către Investments Constantin SRL, înregistrând cel mai mare profit din istoria Bran Oil SA;
În anii ulteriori vânzării valoarea acțiunilor crește de la 0,55, la 1,70 lei/acțiune;
Ala Procopenco solicită insolvența Bran Oil SA, fiind totodată, prin societățile deținute, creditorul majoritar (97,12% din masa credală):
Ø Ala Procopenco numește și confirmă administratorul judiciar al Bran Oil SA;
Ø Administratorul Judiciar (înaintea stabilirii masei credale și al efectuării oricărui demers în procedură) formulează acțiune „anulare acte frauduloase”, în
vederea anulării tranzacției cu cele 16.000.000 acțiuni;
Ø Creditorii (deținuți de Ala Procopenco) o acuză pe Ala Procopenco de acte frauduloase, dar votează împotriva atragerii răspunderii acesteia;
Ø Prin procedura de insolvență, elimină 60% din masa credală Bran Oil SA = - 4.000.000 lei;
Ø Prin procedura de insolvență urmărește însușirea creșterii valorii pachetului de acțiuni ELGS, de la 8.000.000 lei, la 23.000.000 lei;
Toate demersurile Alei Procopenco au fost întreprinse prin avocat Daniel Stoicescu, printre altele și administrator special al Bran Oil SA, ce ar fi trebuit să
acționeze în interesul și apărarea acționarului Bran Oil SA, dar care a avut doar susțineri împotriva acestuia, respectiv împotriva Alei Procopenco.

