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privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
Automobile Craiova - S.A. 
 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 

CAPITOLUL I 
Cadrul juridic al privatizării. Definiţii 

 

Art. 1. – Prezenta lege stabileşte cadrul juridic necesar finalizării 
privatizării Societăţii Comerciale Automobile Craiova - S.A., prin vânzarea 
de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui număr de 
13.716.318 acţiuni, reprezentând 72,40316% din capitalul social al Societăţii 
Comerciale Automobile Craiova - S.A. 

 
 
Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos 

semnifică după cum urmează: 
a) agent escrow – Citibank România – S.A. sau altă bancă de 

reputaţie internaţională care operează pe teritoriul României; 
b) Automobile Craiova – S.A. – Societatea Comercială Automobile 

Craiova - S.A., cu sediul în Craiova, str. Caracal nr. 113, judeţul Dolj, 



 

 

2

înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J16/722/1991, cod fiscal  
nr. 2299988; 

c) A.V.A.S. – Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu 
sediul în Bucureşti, str. cpt. av. Alex. Şerbănescu nr. 50, sector 1, cod  fiscal 
nr. 11795573; 

d) cont escrow – contul deschis de cumpărător la agentul escrow, în 
care cumpărătorul va depune preţul pentru acţiunile cumpărate de la 
A.V.A.S.; 

e) contract de vânzare-cumpărare – contractul prin care A.V.A.S.  
vinde către cumpărător acţiunile emise de Automobile Craiova – S.A. 
prevăzute la art.1; 

f) cumpărător – Ford Motor Company sau un afiliat al acestuia, care 
devine parte la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni conform 
contractului de vânzare-cumpărare prevăzut în anexa la prezenta lege; 

g) Daewoo România – S.A. – Societatea Comercială Daewoo 
Automobile România - S.A., cu sediul în Craiova, şos. Caracal km 3, judeţul 
Dolj, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J16/3150/1994, cod fiscal  
nr. 6488696; 

h) data finalizării – data transferului dreptului de proprietate asupra 
acţiunilor prevăzute la art.1 de la A.V.A.S. către cumpărător, în registrul 
depozitarului central al Bursei de Valori Bucureşti şi, respectiv, a creditării 
contului A.V.A.S. cu suma reprezentând preţul acestor acţiuni; 

i) Mecatim – S.A. – Societatea Comercială Mecatim – S.A., cu 
sediul în Timişoara, str. Calea Buziaşului nr. 5, judeţul Timiş, înregistrată la 
Registrul Comerţului cu nr. J35/692/1991, cod fiscal nr. 2488022; 

j) societate-ţintă – oricare dintre societăţile comerciale Automobile 
Craiova – S.A.,   Daewoo  România – S.A.  şi  Mecatim – S.A.;  

k) societăţi-ţintă – societăţile  comerciale Automobile Craiova  
– S.A., Daewoo România – S.A. şi Mecatim – S.A., luate împreună. 

 
 
Art. 3. – Se aprobă decizia Comisiei de privatizare a Societăţii 

Comerciale «Automobile Craiova» – S.A., constituită prin Hotărârea 
Guvernului nr.37/2007 privind constituirea Comisiei de privatizare a 
Societăţii Comerciale „Daewoo Automobile România” – S.A., cu 
modificările ulterioare, de selectare a ofertei tehnice şi financiare depuse de 
Ford Motor Company drept ofertă câştigătoare în cadrul procedurii 
competitive de selectare a cumpărătorului,  prin negocieri pe bază de ofertă 
finală, îmbunătăţită şi irevocabilă, derulată conform prevederilor Hotărârii 
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Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
Art. 4. – (1) Se aprobă contractul de vânzare-cumpărare încheiat 

între  A.V.A.S., în calitate de vânzător, şi Ford Motor Company, în calitate 
de cumpărător, la data de 12 septembrie 2007, contract care are drept obiect 
vânzarea de către A.V.A.S., respectiv cumpărarea de către Ford Motor 
Company a unui număr de 13.716.318 acţiuni ale Automobile Craiova  
– S.A., reprezentând 72,40316% din capitalul social al acesteia. 

(2) Contractul de vânzare-cumpărare menţionat la alin. (1) este 
prevăzut în anexa la prezenta lege, care face parte integrantă din aceasta.  

 
 
Art. 5. – Operaţiunile de plată şi încasare a preţului de cumpărare a 

acţiunilor se vor derula prin contul bancar în valută deschis de A.V.A.S. la  o 
bancă agreată de părţi, precum şi prin contul escrow constituit în scopul 
finalizării tranzacţiei la aceeaşi bancă.    

 
 
Art. 6. – (1) Ulterior semnării contractului de vânzare - cumpărare, 

se autorizează A.V.A.S. ca, în temeiul unor acorduri cu acţionarii minoritari 
ai Automobile Craiova – S.A., să recurgă la schimburi de acţiuni cu aceştia. 
În temeiul acestor acorduri, A.V.A.S. este autorizat să achiziţioneze de la 
aceşti acţionari minoritari acţiuni deţinute în Automobile Craiova – S.A. şi să 
ofere în schimb acţiuni deţinute de A.V.A.S. la alte societăţi comerciale. 

(2) Acţiunile dobândite de A.V.A.S., conform alin.(1), vor fi 
înstrăinate cumpărătorului la acelaşi preţ oferit pe acţiune în temeiul 
contractului de vânzare - cumpărare, cu instituirea obligaţiei cumpărătorului 
de a gaja cel puţin 50% dintre acţiunile dobândite, în scopul garantării 
obligaţiilor investiţionale şi de restructurare asumate, în condiţiile prevăzute 
în contractul de vânzare-cumpărare. 
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CAPITOLUL II 
Obligaţii postprivatizare ale cumpărătorului. Restructurarea 

Automobile Craiova - S.A. şi a societăţilor controlate. 
Măsuri de privatizare 

 
Art. 7. – (1) Se autorizează A.V.A.S. să aprobe şi să participe la 

procesul de restructurare a societăţilor comerciale Automobile Craiova  
– S.A., Daewoo România – S.A. şi Mecatim – S.A., conform planului de 
restructurare prevăzut  în contractul de vânzare-cumpărare, în temeiul 
următoarelor principii: 

a) fuziunea societăţilor-ţintă, prin absorbţia de către Daewoo 
România – S.A. a societăţilor comerciale Automobile Craiova – S.A. şi 
Mecatim – S.A.; 

b) divizarea ulterioară a Daewoo România – S.A. şi constituirea a 
două entităţi cu structuri ale acţionariatului identice: o societate de producţie 
de autoturisme – societatea principală şi o societate care nu are ca obiect şi 
nu deţine active necesare producţiei de autoturisme – societatea secundară; 

c) schimbul acţiunilor pe care A.V.A.S. le deţine în societatea 
principală cu acţiuni pe care cumpărătorul le deţine în societatea secundară. 

(2) În scopul aplicării măsurilor prevăzute la alin.(1), A.V.A.S. este  
autorizat  să  întreprindă  toate  măsurile  necesare  şi  să împuternicească  
reprezentanţii  săi  în  adunările generale ale societăţilor-ţintă să decidă 
efectuarea formalităţilor procedurale şi încheierea oricăror acte juridice 
necesare restructurării. 

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările 
ulterioare, A.V.A.S. este autorizat să preia în proprietate acţiuni deţinute de 
cumpărător în societatea secundară, în schimbul cărora este autorizat să 
cesioneze toate acţiunile deţinute de A.V.A.S. în societatea principală, fără 
plata vreunei sulte, conform contractului de vânzare-cumpărare. 

 
 
Art. 8. – (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 27-30 din Legea 

nr.137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, A.V.A.S. este 
autorizată să  suporte  în totalitate prejudiciile prevăzute la alin. (2)  
lit. a) – j), suferite de societăţile-ţintă sau de succesoarele acestora şi 
rezultate din procesul de restructurare, cu respectarea limitelor şi condiţiilor 
prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare. 
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(2) În conformitate cu prevederile alin.(1), A.V.A.S. va suporta 
următoarele prejudicii suferite de oricare dintre societăţile-ţintă sau de 
succesoarele acestora:  

a) prejudiciile suferite ca urmare a unor acte, fapte şi operaţiuni a 
căror cauză a existat la data finalizării şi care nu au fost dezvăluite 
cumpărătorului sau care au fost dezvăluite într-un mod incorect, incomplet 
ori care induce în eroare; 

b) prejudiciile rezultate din contaminarea istorică a mediului, 
conform termenilor şi condiţiilor prevăzuţi în contractul de  
vânzare-cumpărare; A.V.A.S. este autorizată să acorde beneficiul garanţiei 
privind contaminarea istorică a mediului oricărui proprietar ulterior al 
activelor sau al activităţilor pentru care a fost acordată garanţia respectivă, 
conform termenilor şi condiţiilor prevăzuţi în contractul de  
vânzare-cumpărare, fără a depăşi perioada prevăzută în favoarea 
cumpărătorului; 

c) prejudiciile legate de implementarea tranzacţiei încheiate de 
Daewoo România – S.A. şi Daewoo Motors Company la data de  
15 noiembrie 2006, cu privire la răscumpărarea acţiunilor proprii; 

d) prejudiciile legate de eventualele încălcări ale  prevederilor Legii 
nr.71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea 
nr.35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, în 
cazul Daewoo România – S.A., altele decât cele prevăzute la lit. j); 

e) prejudiciile care  vor  rezulta din proceduri judiciare iniţiate 
împotriva Daewoo  România – S.A. sau împotriva Automobile Craiova  
– S.A. de succesorii Daewoo Motors Company, de orice afiliat al grupului de 
companii Daewoo, de GM Daewoo Auto & Technology Company sau de 
orice  afiliat al grupului de companii General Motors, indiferent dacă 
respectivele proceduri sunt legate de acorduri la care Daewoo România  
– S.A. sau Automobile Craiova – S.A. sunt parte; 

f) prejudiciile   legate  de  sancţiuni impuse societăţilor-ţintă de 
autorităţile competente în domeniul concurenţei; 

g) prejudiciile rezultate  din  cereri de restituire sau plângeri 
referitoare la titlul de proprietate, introduse împotriva Daewoo România  
– S.A. sau Automobile Craiova – S.A., care privesc proprietăţile identificate 
în contractul de vânzare-cumpărare ca fiind active importante pentru 
activitatea de  producţie de autovehicule şi care ar conduce la pierderea 
dreptului de proprietate asupra respectivelor proprietăţi sau ar restrânge 
utilizarea lor de către Daewoo România – S.A., de Automobile Craiova  
– S.A. sau de succesoarea acestora; 
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h) prejudiciile rezultate din defecte existente ale produselor 
Automobile Craiova - S.A. sau ale produselor pe care Daewoo România  
– S.A. le-a introdus pe piaţă înainte de data finalizării sau la un moment 
ulterior, dacă au fost realizate după un model sau conform unui proces de 
producţie introdus anterior datei finalizării;  

i) prejudiciile derivate din garanţiile legale sau contractuale în 
legătură cu produsele pe care Automobile Craiova – S.A. şi/sau Daewoo 
România – S.A. le-au introdus pe piaţă anterior datei finalizării sau ulterior 
acestei date, dacă au fost realizate după un model sau conform unui proces 
de producţie introdus anterior datei finalizării; 

j) prejudiciile legate de oricare dintre procedurile administrative  sau 
civile iniţiate de către Daewoo Automobile România – S.A. sau de 
autorităţile vamale, în legătură cu recuperarea  facilităţilor  fiscale acordate 
Daewoo România – S.A., conform Legii nr.71/1994, aflate pe rolul 
instanţelor la data finalizării. 

(3) Plata prejudiciilor prevăzute la alin. (2) se va face către 
societatea-ţintă afectată sau către succesorii acesteia, conform prevederilor 
contractului de vânzare-cumpărare. 

(4) Prin derogare de la dispoziţiile art.30 din Legea nr.137/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, A.V.A.S. este autorizată să suporte în 
totalitate prejudiciile produse cumpărătorului, rezultate din încălcarea 
declaraţiilor şi a garanţiilor date de A.V.A.S. în cadrul contractului de 
vânzare-cumpărare, cu referire limitativă la: statutul acestei instituţii, 
capacitatea sa de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, numărul şi 
valoarea acţiunilor înstrăinate. 

 
 
Art. 9. – Sumele necesare pentru plata de către vânzător a 

despăgubirilor sunt asigurate de A.V.A.S. din bugetul propriu de venituri şi 
cheltuieli. 

 
 
Art. 10. – Prin derogare de la prevederile art.9 alin.(3) din 

Ordonanţa Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea 
postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de 
stat la societăţile comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.506/2002, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă de  
4 ani de la data finalizării procesului de privatizare, orice fuziune sau 
divizare a Automobile Craiova - S.A. se va face numai după notificarea 
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prealabilă a A.V.A.S. şi încheierea unui act adiţional cu această autoritate, 
într-un termen de maximum 15 zile de la notificare. A.V.A.S. va lua 
măsurile organizatorice necesare pentru încheierea actului adiţional în acest 
termen. 

 
 
Art. 11. – Prin derogare de la prevederile art.91 şi 20 din Ordonanţa 

Guvernului nr.25/2002, cu modificările şi completările ulterioare, într-o 
perioadă de 4 ani de la data finalizării procesului de privatizare, 
cumpărătorul va putea transfera acţiunile dobândite la Automobile Craiova  
– S.A. sau acţiunile deţinute de cumpărător în societatea succesoare a 
Automobile Craiova – S.A, în urma restructurării societăţilor-ţintă conform 
art.7, precum şi obligaţiile din contractul de vânzare-cumpărare, fără acordul 
vânzătorului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:  

a) transferul are loc către o persoană juridică deţinută în totalitate de 
către cumpărător;  

b) cumpărătorul va rămâne solidar răspunzător cu cesionarul pentru 
respectarea tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de  
vânzare-cumpărare;  

c) încheierea unui act adiţional la contractul de vânzare-cumpărare 
semnat de A.V.A.S., cumpărător şi cesionar. 

 
 
Art. 12. – (1) Prin derogare de la prevederile art.41 alin.(1) din 

Legea nr.137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care 
A.V.A.S. constată că oricare dintre obligaţiile postprivatizare ale 
cumpărătorului  nu  a  fost  îndeplinită  conform  contractului de  
vânzare-cumpărare, va urma procedura prevăzută în contractul de  
vânzare-cumpărare pentru a încerca remedierea acestei situaţii în mod  
amiabil, iar în cazul în care diferendele dintre părţi persistă, va proceda 
conform mecanismului de rezolvare a disputelor neconciliate prevăzute în 
acelaşi contract.  

(2) După parcurgerea etapelor prevăzute la alin.(1), încheiate cu 
emiterea unei decizii arbitrale favorabile A.V.A.S., această autoritate va 
impune asupra cumpărătorului sancţiunile prevăzute în contractul de 
vânzare-cumpărare şi va executa garanţiile acordate de cumpărător. 
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CAPITOLUL III 
Dispoziţii finale 

 
Art. 13. – Membrii comisiei de privatizare şi ai comisiei de 

negociere pentru privatizarea Automobile Craiova – S.A. nu răspund pentru 
garanţiile şi declaraţiile furnizate de către vânzător cumpărătorului prin 
contractul de vânzare-cumpărare. 

 
 
Art. 14. – Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute în 

contractul de vânzare-cumpărare, vor fi notificate potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul 
ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
nr. 137/2007, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de autorităţile 
competente, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia 
secundară privind ajutorul de stat. A.V.A.S. nu are nici o răspundere faţă de 
cumpărător sau de societăţile-ţintă în cazul eventualei respingeri sau 
autorizări limitate a acestor ajutoare de stat. 

 
 
Art. 15. – La articolul 2 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea 

unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru 
atragerea de investitori străini în industrie, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 189 din 22 iulie 1994, se introduce un nou alineat, 
alin.(2), cu următorul cuprins:  

„(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul în care 
reducerea capitalului social şi retragerea din societate a investitorului străin 
este aprobată prin act normativ cu putere de lege sau societatea face obiectul 
unor măsuri de privatizare sau restructurare aprobate de Guvern.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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o Anexa 22.2. - Lista poliţelor de asigurare pentru Societatea Controlată 

(23) Anexa 23 – Contractul Colectiv de Muncă şi forma Contractului Individual de muncă 
obişnuit  

o Anexa 23.1 - Contractul Colectiv de Muncă şi forma Contractului Individual de 
muncă standard al Societăţii 

o Anexa 23.2 – Contractul Colectiv de Muncă şi forma Contractului Individual de 
Muncă al Societăţii Controlate 

o Anexa 23.3 - Contractul Colectiv de Muncă şi forma Contractului Individual de 
Muncă al Mecatim  

(24) Anexa 24 – Forma Declaraţiei privind îndeplinirea Obligaţiilor Post-Privatizare 

(25) Anexa 25*) – Planificarea Investiţiilor pe an – pentru (i) investiţiile de mediu şi (ii) 
investiţiile tehnologice 
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(26) Anexa 26 – Forma certificatului prin care se recunoaşte îndeplinirea Obligaţiilor de 
Investiţii Tehnologice  

(27) Anexa 27 – Copii ale actului constitutiv şi ale certificatului de înregistrare la zi 

o Anexa 27.1. - Copii ale actului constitutiv şi ale certificatului de înregistrare ale 
Societăţii la zi 

o Anexa 27.2. – Copii ale actului constitutiv şi ale certificatului de înregistrare ale 
Societăţii Controlate la zi 

o Anexa 27.3. – Copii ale actului constitutiv şi ale certificatului de înregistrare ale 
Mecatim la zi 

(28) Anexa 28 – Lista Autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii principale  

o Anexa 28.1. - Lista Autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii principale a 
Societăţii  

o Anexa 28.2. - Lista Autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii principale a 
Societăţii Controlate 

o Anexa 28.3. - Lista Autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii principale a 
Mecatim 

(29) Anexa 29 – Copii ale bilanţurilor contabile până la data de 31 decembrie 2006 

o Anexa 29.1 – Copii ale bilanţurilor contabile ale Societăţii 

o Anexa 29.2 – Copii ale bilanţurilor contabile ale Societăţii Controlate  

o Anexa 29.3  - Copii ale bilanţurilor contabile ale Mecatim 

(30) Anexa 30*) – Lista datoriilor Societăţii Controlate 

(31) Anexa 31 – Lista Certificatelor de Obligaţii Bugetare 

o Anexa 31.1 – Lista Certificatelor de Obligaţii Bugetare pentru Societate  

o Anexa 31.2 – Lista Certificatelor de Obligaţii Bugetare pentru Societatea Controlată 

o Anexa 31.3 – Lista Certificatelor de Obligaţii Bugetare pentru Mecatim  

(32) Anexa 32*) – Copie după Contractul de Închiriere  

(33) Anexa 33 – Lista participaţiilor în alte societăţi  

o Anexa 33.1 – Lista participaţiilor Societăţii în alte societăţi  

o Anexa 33.2 – Lista participaţiilor Societăţii Controlate în alte societăţi  

o Anexa 33.3 – Lista participaţiilor Mecatim în alte societăţi  

(34) Anexa 34*) – Lista licenţelor, a desenelor, a patentelor şi a mărcilor deţinute de către 
Societate 

(35) Anexa 35 – Procura reprezentantului Cumpărătorului 

_____________________________________ 
*) Informaţii secrete de serviciu, potrivit prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACŢIUNI 

În conformitate cu dispoziţiile Legii Privatizării, prezentul contract de vânzare-cumpărare 
(,,Contractul”) s-a încheiat la data de 12 septembrie 2007 (,,Data Semnării” ) în Frankfurt, 
Germania, între : 

(1) AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI, instituţie 
publică cu personalitate juridică, înfiinţată în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 
51/1998 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 948/2002 cu modificările ulterioare, cu 
sediul social în Bucureşti, str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 50, sector 1, şi care, potrivit 
Articolelor 3 şi 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 88/1997 îndeplineşte activităţi în legătură cu 
procesul de privatizare şi îşi exercită calitatea de acţionar al Statului în societăţile deţinute în 
portofoliul său, reprezentată legal în prezentul de dl. Teodor Atanasiu, în calitate de Preşedinte al 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi de dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu în 
calitate de Preşedinte al Comisiei de Privatizare şi de reprezentant al Guvernului României 
(,,Vânzătorul”), 

şi 

(2) FORD MOTOR COMPANY, societate înfiinţată potrivit legilor Statului Delaware (SUA) 
cu sediul social în One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (SUA) (,,Cumpărătorul”) 
reprezentată legal în prezentul de dl. Lyle Watters conform procurii emisă în data de 10 iulie 2007, 
ataşată ca Anexa nr. 35 

(denumite în mod individual ,,Partea" şi, colectiv ,,Părţile"). 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Având în vedere că: 

(A) Societatea S.C. Automobile Craiova S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată în România, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul de ordine J16/722/1991, CUI RO 2299988, 
cu sediul social în Craiova, Str. Caracal, km 3, judeţul Dolj, cod 200748, denumită în 
continuare ,,Societatea" sau, alternativ, ,,ACSA” ). 

(B) Societatea deţine un capital social de 39.783.166,5 RON împărţit în 18.944.365 acţiuni 
având o valoare nominală de 2,1 RON fiecare. 

(C) La Data Semnării, Vânzătorul deţine 13.716.318 acţiuni având o valoare nominală de 2,1 
RON fiecare, reprezentând  72,40316 % din capitalul social al Societăţii. 

(D) La Data Semnării, Societatea deţine 1.499.988 acţiuni în capitalul social al societăţii Daewoo 
Automobile România SA, societate pe acţiuni înmatriculată în România, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub numărul de ordine J16/3150/1994, CUI R6488696, cu sediul social 
în Craiova, Şoseaua Caracal, Km 3, judeţul Dolj, cod 200748 (denumită în cele ce urmează 
,,Societatea Controlată sau, alternativ, «DWAR»). 

(E) Potrivit legislaţiei de privatizare şi strategiei de privatizare a Societăţii, Vânzătorul oferă spre 
privatizare un pachet de 13.716.318 acţiuni, reprezentând 72,40316 % din capitalul social al 
Societăţii care va fi vândut unui investitor strategic în baza negocierii ofertelor finale, 
îmbunătăţite şi irevocabile. 

(F) Oferta finală, îmbunătăţită şi irevocabilă depusă la data de 7 septembrie 2007 de Cumpărător 
a fost declarată câştigătoare de comisia de privatizare constituită în conformitate cu 
Hotărârea de Guvern nr. 37/2007 şi modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 365/2007.  
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(G)  Vânzătorul doreşte să vândă iar Cumpărătorul doreşte să cumpere în termenii şi condiţiile 
din prezentul Contract toate acţiunile deţinute în prezent de Vânzător şi menţionate la 
punctul (C) de mai sus din prezenta Expunere de Motive. 

Prin urmare, Părţile, cu intenţia de a se angaja valabil din punct de vedere juridic, convin, după cum 
urmează: 

1. INTERPRETARE ŞI DEFINIŢII 

1.1 Interpretare 

În prezentul Contract, cu excepţia cazului în care contextul impune o altă interpretare, următorii 
termeni vor avea semnificaţiile atribuite mai jos: 

(a) singular etc.: cuvintele la singular includ şi pluralul, cuvintele la plural includ şi 
singularul, cuvintele la genul masculin includ şi genul feminin iar cuvintele la genul 
feminin includ şi genul masculin; 

(b) titluri etc.: titlurile şi paragrafele au fost inserate doar în scopul organizării 
Contractului şi nu vor fi folosite pentru interpretarea acestuia; 

(c) incorporare prin referinţe, amendamente: orice referire la „prezentul Contract” include 
Preambulul, Expunerea de motive şi Anexele (incorporate în prezentul Contract prin 
referinţă), precum şi Contractul, cu modificările sale ulterioare, cu excepţia cazului în 
care se prevede altfel; 

(d) modificări sau amendamente legislative: referirile la un act normativ, statut sau normă 
includ actul normativ, statutul sau norma respectivă aşa cum sunt acestea modificate, 
completate sau republicate, şi includ  întreaga legislaţie subordonată promulgată în 
baza statutului respectiv; 

(e) persoane: referirile la ,,o persoană” includ persoane fizice, persoane juridice, autorităţi 
guvernamentale, de stat sau agenţii ale statului şi succesorii universali şi/sau cu titlu 
universal ai acestora;  

(f) secţiuni, articole, clauze: referirile din acest Contract la Preambul, Expunere de 
motive, Secţiuni, Articole, Articole, Sub-articole şi Anexe sunt referiri la preambulul, 
expunerea de motive, secţiunile, articolele, articolele, sub-articolele şi anexele 
prezentului Contract, cu excepţia cazului în care se prevede altfel; 

(g) ora: referirile la o anumită oră sunt referiri la ora Bucureştiului, România, cu excepţia 
cazului în care se prevede altfel. 

1.2. Definiţii 

În prezentul Contract, următorii termeni ortografiaţi cu majusculă vor avea următoarele semnificaţii, 
cu excepţia cazului în care contextul impune o altă interpretare sau se stipulează altfel: 

“Afiliat” înseamnă, în legătură cu o Parte, Societatea sau Societatea Controlată, orice Persoană care 
direct şi/sau indirect, prin intermediul uneia sau al mai multor Persoane, controlează, este controlată 
de sau se află sub controlul comun al Părţii, Societăţii sau Societăţii Controlate. În scopul prezentei 
definiţii, ,,control” înseamnă deţinerea, în mod direct sau indirect, a oricăruia dintre următoarele: (i) 
mai mult de 25 % din capitalul social; şi/sau (ii) mai mult de 25 % din drepturile de vot; şi/sau (iii) 
posibilitatea de a numi majoritatea simplă a membrilor consiliului de administraţie sau a membrilor 
organismelor care reprezintă în mod legal Persoana în cauză. 
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“Contract” înseamnă prezentul contract de vânzare-cumpărare de acţiuni, interpretat conform 
articolului 1.1., sub-alineatul (c). 

“Anexa" înseamnă oricare şi toate anexele la prezentul Contract.  

“Legea Aplicabilă” înseamnă legea română, cu modificările ulterioare, care include orice lege, 
ordonanţă, ordin, regulament, instrucţiune, hotărâre aplicabilă Entităţilor Vizate şi/sau Tranzacţiei 
Avute în Vedere, normă sau hotărâre valabil emisă de Parlamentul României, Guvern, instanţele de 
judecată sau orice altă Autoritate Publică română şi care este publicată în Monitorul Oficial al 
României, după caz. 

“Autorizaţie” înseamnă orice autorizaţie, consimţământ, aprobare, hotărâre, licenţă, permis, cerere, 
înregistrare sau un document similar necesar Entităţilor Vizate pentru a-şi desfăşura activităţile de 
bază. 

“Automobile” înseamnă autovehicule destinate transportului de pasageri şi autovehicule cu 
destinaţie comercială precum şi piese şi componente ale unor astfel de vehicule destinate 
transportului de pasageri şi cu destinaţie comercială. 

“Garanţia de Participare” înseamnă suma de 1.000.000 (un milion) USD depusă de Cumpărător 
drept garanţie pentru participarea sa la privatizarea Societăţii, sub forma unei scrisori de garanţie 
bancară. 

“BNR” înseamnă Banca Naţională a României. 

“Consiliul de Administraţie” înseamnă consiliul de administraţie al Societăţii sau al Societăţii 
Controlate. 

“Certificate de Obligaţii Bugetare” înseamnă, împreună, certificatele emise conform Articolului 8 
din Legea nr. 137/2002 de către Ministerul Finanţelor Publice şi orice altă Autoritate Publică 
română, cu privire la obligaţiile Societăţii şi ale Societăţii Controlate către bugetul de stat, bugetele 
locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul pentru asigurările de sănătate şi orice alte fonduri 
speciale bugetare, astfel cum au fost puse la dispoziţie prin Informaţiile din Camera de Date. 

“Zi Lucrătoare” înseamnă oricare zi în care băncile sunt deschise pentru tranzacţii la Detroit, SUA, 
Londra, Regatul Unit, Köln, Germania şi Bucureşti, România (cu excepţia sâmbetelor, duminicilor 
şi sărbătorilor legale). Dacă ultima zi a unui termen nu este o Zi Lucrătoare, termenul se consideră 
împlinit în Ziua Lucrătoare imediat următoare. 

“Plan de Afaceri” înseamnă planul de afaceri al Cumpărătorului pe patru (4) ani pentru Societate şi 
pentru Societatea Controlată astfel cum este prezentat în Anexa 6. 

“Pretenţii” înseamnă toate drepturile de a solicita Daune. 

“Finalizare” înseamnă actul de încheiere a operaţiunii de vânzare-cumpărare prevăzute în prezentul 
Contract, atunci când toate obligaţiile prevăzute în Articolul 6 vor fi fost integral executate. 

“Data Finalizării” are înţelesul atribuit în Articolul 6.5.1 (i). 

“Scrisoarea de Informare pentru Finalizare” înseamnă documentul scris sau documentele scrise 
(dacă este cazul) care vor fi furnizate Cumpărătorului de către Vânzător în conformitate cu Articolul 
6.2.1. (b). 

“Certificatul de Finalizare” înseamnă certificatul de finalizare prevăzut în Articolul 6.5.2 care va fi 
semnat în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa 8. 

“Contractul Colectiv de Muncă” înseamnă următoarele contracte colective de muncă şi orice acte 
adiţionale la acestea, şi anume: (i) contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional pe 



ANEXA 

 8

perioada 2007 - 2010 înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2895/21 
din data de 29 decembrie 2006; (ii) contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul industriei 
specifice pe perioada 2006 - 2007 înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
cu nr. 2953 din data de 29 noiembrie 2005, modificat ulterior prin actul adiţional înregistrat la 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2940 din data de 6 decembrie 2006; (iii) 
contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul Societăţii pe perioada 2007 - 2008 şi înregistrat la 
Direcţia Teritorială de Muncă şi Solidaritate Socială a judeţului Dolj ( în prezent, Direcţia pentru 
Dialog, Familie şi Solidaritate Socială) cu nr. 99/9212 din data de 28 mai 2007 şi (iv) contractul 
colectiv de muncă încheiat la nivelul Societăţii Controlate şi înregistrat la Direcţia Teritorială de 
Muncă şi Solidaritate Socială a judeţului Dolj (în prezent, Direcţia pentru Dialog, Familie şi 
Solidaritate Socială) cu nr. 16359 din data de 16 noiembrie 2005. 

“Societate” are înţelesul atribuit acestui termen la punctul (A) din Expunerea de Motive. 

“Legea Societăţilor Comerciale“ înseamnă legea română privind societăţile comerciale nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

“Autorităţile de Concurenţă“ înseamnă autorităţile relevante române, europene sau alte autorităţi 
de concurenţă.  

“Amenzi referitoare la Concurenţă” înseamnă orice amenzi ce pot fi aplicate Societăţii şi/sau 
Societăţii Controlate ca urmare a: 

(a) investigaţiei derulate de Consiliul Concurenţei sau de Comisia Europeană privind 
eventuale practici anti-concurenţiale rezultând într-o eventuală încălcare de către 
Societate şi/sau Societatea Controlată a Regulamentului privind Exceptarea pe 
categorii aplicabil în România şi a Regulamentului privind Exceptarea pe categorii 
aplicabil în Uniunea Europeană;  

(b) investigaţiei derulate de Consiliul Concurenţei sau de Comisia Europeană privind 
eventuale practici anti-concurenţiale rezultând într-o eventuală încălcare de către 
Societate şi/sau Societatea Controlată a legislaţiei române sau europene privind 
concurenţa; şi  

(c) investigaţiei derulate de Consiliul Concurenţei privind eventuale practici anti-
concurenţiale rezultând într-o eventuală încălcare de către Societate şi/sau Societatea 
Controlată a obligaţiei de a notifica o concentrare economică în urma achiziţiei de 
acţiuni. 

“Actul Constitutiv“ înseamnă statutul Societăţii, în forma în care este înregistrat la Registrul 
Comerţului la Data Semnării. 

“Contaminare” are sensul stabilit în Anexa 5 (Angajamentul de Despăgubire privind Mediul). 

“Tranzacţia Avută în Vedere” înseamnă toate tranzacţiile prevăzute în Documentele Tranzacţiei, 
inclusiv, dar fără a se limita la: (a) vânzarea şi transferul de către Vânzător a Acţiunilor Societăţii 
către Cumpărător şi cumpărarea şi plata acestora de către Cumpărător, (b) semnarea, perfectarea şi 
executarea Contractului de Escrow; şi (c) îndeplinirea de către Vânzător şi Cumpărător a obligaţiilor 
ce le revin conform prezentului Contract. 

“Societate Controlată” are înţelesul atribuit acestui termen la punctul (D) din Expunerea de 
Motive. 

“Acţiuni în Societatea Controlată" înseamnă acţiunile deţinute de Societate în Societatea 
Controlată, reprezentând 49% din capitalul subscris şi vărsat al Societăţii Controlate.  
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“Bunuri Principale" înseamnă: 

i) toate bunurile mobile şi imobile construite pe terenul platforma industrială Daewoo în suprafaţă 
de 1.091.421 mp pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 
0011 de către Ministerul Industriei la 30.10.1992, afectate producţiei de Automobile (inclusiv) 
situate fizic pe terenul platforma industrială Daewoo; 

ii) terenul platforma industrială Daewoo în suprafaţă de 1.091.421 mp pentru care s-a emis 
certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0011 de către Ministerul Industriei la 
30.10.1992; 

iii) alte bunuri imobile descrise în Anexa 9; 

iv) bunuri mobile aflate în inventarul Societăţii Controlate care sunt afectate procesului de producţie 
de autovehicule sau transportului de bunuri şi persoane. 

“Daune” înseamnă toate pierderile, obligaţiile, prejudiciile, compensaţiile, costurile (inclusiv, dar 
fără a se limita la costuri legale şi costuri de curăţare şi ecologizare), amenzi, penalităţi, acţiuni 
reparatorii, suportate în mod efectiv de una dintre Părţi sau de către oricare sau toate Entităţile 
Vizate sau de succesorii acestora, datorită încălcării unei obligaţii, unui angajament, a unei declaraţii 
sau garanţii de către cealaltă Parte sau în legătură cu circumstanţele prevăzute la Articolul 14.3 (ii), 
astfel cum sunt convenite de către Părţi sau stabilite printr-o sentinţă arbitrală irevocabilă. 

“Camera de Date” înseamnă camerele de date organizate în forma fizică la sediile Societăţii şi 
Societăţii Controlate, unde Cumpărătorul şi Reprezentanţii săi au avut acces la documente şi 
informaţii cu privire la Societate şi la Societatea Controlată. 

“Informaţii din Camera de Date“ înseamnă toate datele, documentele, analizele, studiile, sintezele 
şi informaţiile relevante privind Entităţile Vizate (incluzând, dar fără a se limita la informaţii privind 
acţiunile, capitalul social, activele, contractele, litigiile, autorizaţiile, relaţia cu Societatea de 
Registru, Comisia Naţională de Valori Mobiliare (CNVM), Bursa de Valori Bucureşti (BVB), 
declaraţiile financiare, obligaţiile bugetare şi contractuale, protecţia mediului, drepturile de 
proprietate intelectuală, procesul de privatizare, clienţii, portofoliul de produse, angajaţii, contractele 
cu acţionarii, auditorii sau managementul societăţii sau conducerea societăţii, contractele intra-grup, 
etc.) care au fost transmise sau puse la dispoziţia Cumpărătorului de către Vânzător, Societate sau de 
către Societatea Controlată, în forma tipărită sau în varianta electronică, în Camera de Date sau în 
orice alt mod pe durata negocierilor până la Data Semnării, după cum acestea sunt indicate în Anexa 
11, precum şi în Dosarul de Prezentare, astfel cum acesta a fost actualizat până la data de 5 iulie 
2007. 

“Termen Limită” înseamnă data de 30 ianuarie 2008, cu excepţia cazului în care o dată ulterioară 
este agreată în scris de Parţi. 

“Tratatul CE” înseamnă tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene; 

“Act Normativ” înseamnă actul normativ prin care se vor aproba condiţiile esenţiale cu privire la 
privatizarea Societăţii şi, indirect, a Societăţii Controlate, şi care va include orice derogări de la 
legislaţia în vigoare, necesare ca urmare a dispoziţiilor acestui Contract. 

“Sarcini” înseamnă orice garanţie sau limitare care afectează un drept real (in rem), precum, dar 
fără a se limita la, un privilegiu, servitute, drept de folosinţă, gaj, ipotecă, cesiune, opţiune 
constituită în favoarea unui terţ.  

“Angajament de Despăgubire privind Mediul” înseamnă Angajamentul menţionat în Anexa 5. 
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“Investiţie de Mediu” înseamnă investiţiile ce urmează a se realiza conform dispoziţiilor 
Articolului 8. 

“Avize de Mediu pentru Privatizare” înseamnă avizele de mediu pentru privatizare emise de 
autoritatea competentă privind protecţia mediului, listate în Anexa 12 la prezentul Contract. 

“Agent Escrow” înseamnă Citibank România S.A. sau orice alta bancă de reputaţie internaţională 
operând în România, stabilită de către Părţi. 

“Contract Escrow” înseamnă contractul escrow încheiat între Vânzător, Cumpărător şi Agentul 
Escrow la aceeaşi data cu prezentul Contract sau ulterior, până la Pre-Finalizare. 

“Euro”/,,€” înseamnă Euro, moneda unică introdusă în statele membre ale Comunităţilor Europene 
care au adoptat moneda unică la începutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice şi Monetare 
Europene conform Tratatului de Înfiinţare a Comunităţii Europene, cu modificările ulterioare. 

“Regulamentul European privind Exceptarea în Bloc” înseamnă oricare dintre regulamentele 
Comisiei Europene privind aplicarea Articolului 81(3) din Tratatul CE anumitor categorii de 
contracte şi practici concertate în sectorul automobilelor. 

“Termenul Final al Garanţiei de Participare” înseamnă data care survine la împlinirea a 15 Zile 
Lucrătoare de la Termenul Limită. 

“Afiliat Deţinut Integral” înseamnă, în legătură cu Cumpărătorul, orice Persoană care, în mod 
direct şi/sau indirect, prin intermediul uneia sau a mai multe Persoane, controlează, este controlată 
de către sau este sub controlul comun al Cumpărătorului. În scopul prezentei definiţii, "control" 
înseamnă posesia directă şi/sau indirectă a oricăreia dintre următoarele: (i) 100% din capitalul 
social; şi/sau (ii) 100% din drepturile de vot.  

 “Forţa Majoră” are înţelesul atribuit în Articolul 16. 

“Guvern” înseamnă Guvernul României. 

“IFRS” înseamnă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv standardele de 
contabilitate formulate de Comitetul Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi care sunt în 
vigoare de la data de 31 decembrie 2006. 

“An de Investiţie” înseamnă o perioadă neîntreruptă de 12 (douăsprezece) luni calendaristice 
consecutive. 

“Surse de Investiţie” înseamnă sursele care pot fi utilizate, conform Legii Privatizării, pentru a 
realiza Investiţiile de Mediu şi Tehnologice asumate de Cumpărător prin prezentul Contract. 

“Know How, Drept de autor şi Drepturi de Proprietate Industrială” înseamnă toate 
documentele, datele, analizele, studiile, sintezele, prevederile, strategiile, sistemele IT, metodele, 
procedurile, procedurile confidenţiale, proiectele, desenele, planurile secrete sau confidenţiale ale 
Cumpărătorului sau ale Afiliaţilor acestuia precum şi toate licenţele, brevetele, desenele industriale, 
drepturile de autor, mărcile în legătură cu care Cumpărătorul sau Afiliaţii acestuia deţin drepturi de 
proprietate industrială sau drepturi de autor înregistrate şi protejate şi care se referă la (i) 
administrarea unei societăţi producătoare de autovehicule şi (ii) producţia autovehiculelor şi 
comercializarea acestora. 

“Lei”/“Leu”/“RON” înseamnă moneda naţională a României. 

“Activ Semnificativ” înseamnă un Bun Principal având o valoare contabilă care depăşeşte valoarea 
de 50.000 Euro/activ. 
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“Modificare Negativă Semnificativă” înseamnă oricare dintre următoarele situaţii care survine 
între data de 4 iulie 2007 şi Data Finalizării: 

(a) deschiderea unei Proceduri în legătură cu insolvenţa Societăţii sau a Societăţii Controlate pe 
baza prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei; 

(b) producerea oricărui eveniment cu privire la Vânzător, la Societate sau la Societatea 
Controlată (inclusiv, dar fără a se limita la acte normative sau administrative emise în 
România sau hotărâri ale unei instanţe române) care l-ar împiedica pe Cumpărător să 
dobândească Acţiunile reprezentând 72,40316% din capitatul social al Societăţii în condiţiile 
acestui Contract; 

(c) vânzarea, înstrăinarea sau pierderea, inclusiv dacă este cauzată de către Vânzător sau de o 
Autoritate Publică, a oricăror Active Semnificative sau a oricăror participaţii în alte societăţi, 
sau, în cazul Societăţii Controlate, a acţiunilor deţinute în prezent de Societatea Controlată în 
capitalul social propriu, cu excepţia anulării a 51% din acţiunile Societăţii Controlate 
deţinute de aceasta însăşi; 

(d) o hotărâre a unei instanţe sau a unui tribunal arbitral pronunţată împotriva Societăţii sau a 
Societăţii Controlate; 

(e)  o încălcare de către Vânzător a oricăreia dintre obligaţiile sau garanţiile sale asumate în baza 
prezentului Contract, dacă aceste hotărâri judecătoreşti sau decizii arbitrale nefavorabile sau 
respectivele încălcări (astfel cum se menţionează la alineatele (d) şi (e) de mai sus) au avut 
drept rezultat pierderi totale suferite de Societate sau de Societatea Controlată în valoare mai 
mare de 500.000 Euro; 

(f)   transmiterea de către Vânzător a unei Scrisori de Informare pentru Finalizare care prezintă 
acte sau fapte care dau naştere la Daune ale Societăţii sau pentru Societăţii Controlate mai 
mari de 50.000 Euro; sau 

(g)  orice contract, angajament, răspundere, obligaţie asumată de Societate sau de Societatea 
Controlată având o valoare ce depăşeşte suma de 10.000 Euro, care nu este contractată pe 
baze comerciale echitabile.  

“Stocuri Semnificative” înseamnă stocurile de materii prime, piese de schimb sau produse 
consumabile ale oricăreia dintre  Societate sau Societatea Controlată, care fac parte din Bunurile 
Principale şi au o valoare contabilă care depăşeşte valoarea de 5.000 Euro/activ; 

“Exces de Lichiditate Netă” înseamnă totalul, exprimat în Euro, al tuturor sumelor deţinute de 
Societatea Controlată sub formă de numerar, cecuri, sume depuse în bănci şi Capital de Lucru Net 
MAI PUTIN toate sumele datorate de către Societatea Controlată către bănci sau alte instituţii 
financiare sau de credit, instrumente care constată datorii şi orice dividende declarate anterior şi 
scadente datorate Vânzătorului (dacă este cazul) şi MAI PUTIN orice altă răspundere (inclusiv 
datorii către Stat şi provizioane, dar cu excluderea expresă şi integrală a provizionului constituit de 
către Societatea Controlată în legătură cu litigiul cu autoritatea vamală pentru pretinsa datorie a 
Societăţii Controlate faţă de bugetul de stat) (astfel cum sunt raportate de către conturile pregătite în 
acest scop, în conformitate cu IFRS). 

“Capital de Lucru Net” înseamnă totalul, exprimat în Euro, al tuturor sumelor, creanţelor 
comerciale (fără provizioane) cheltuielilor pre-plătite şi a altor active monetare financiare astfel cum 
sunt raportate de către conturile pregătite în acest sens în conformitate cu IFRS. Pentru evitarea 
oricăror neclarităţi balanţa de inventar este exclusă de la acest calcul.  
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“Noua Societate” înseamnă noua societate care va fi creată în urma operaţiunilor de fuziune şi 
divizare efectuate în conformitate cu Procesul de Restructurare. 

“Mecatim” înseamnă S.C. Mecatim S.A. Timişoara.  

“Active Conexe” înseamnă toate activele mobile şi imobile aparţinând Mecatim, toate activele 
enumerate în Anexa 10 la prezentul Contract şi toate celelalte active ale Entităţilor Vizate care nu au 
fost identificate ca Bunuri Principale. 

“Părţi”/“Parte” are înţelesul atribuit în Expunerea de motive. 

“Preţ Per Acţiune” are înţelesul atribuit în Articolul 3. 

“Persoană” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, inclusiv, dar fără a se limita la, o societate, 
societate în nume colectiv sau societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate cu 
răspundere limitată, asociere în participaţiune, societate de tip trust, asociaţie, organizaţie sau orice 
altă entitate, fie aceasta înmatriculată sau nu, precum şi Autoritate Publică sau orice administrator, 
administrator judiciar, lichidator şi, cu excepţia situaţiilor în care se specifică altceva, orice 
succesori şi cesionari permişi ai oricăreia dintre cele menţionate anterior. 

“Garanţie Bancară Post-Finalizare” înseamnă două scrisori de garanţie bancară în forma 
prevăzută în Anexa 13 care vor fi furnizate de Cumpărător cu titlu de condiţie suspensivă la Pre-
Finalizare, prin care se garantează potenţiala obligaţie de plată a Cumpărătorului în legătură cu 
încălcarea Investiţiilor de Mediu şi, respectiv, a Investiţiilor Tehnologice. 

“Obligaţii Post-Privatizare” înseamnă obligaţiile asumate de Cumpărător în conformitate cu 
dispoziţiile Articolelor 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9, 10 şi 11.  

“Pre-Finalizare” are înţelesul atribuit în Articolul 6.1.  

“Notificare de Pre-Finalizare” are înţelesul atribuit în Articolul 6.1.1. 

“Dosar de Prezentare” înseamnă caietul de sarcini al Societăţii şi al Societăţii Controlate întocmit 
în conformitate cu Legea Privatizării, oferit spre vânzare de Vânzător în cadrul procedurilor de 
privatizare şi achiziţionat de Cumpărător. 

“Legea Privatizării” înseamnă toate actele normative române în vigoare (legi, hotărâri de guvern, 
ordine, norme, instrucţiuni, regulamente etc.) care reglementează procesul de privatizare şi post-
privatizare a societăţilor comerciale deţinute de stat, în vigoare la Data Semnării precum şi pe durata 
îndeplinirii obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, inclusiv, însă fără a se limita la Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 577/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Guvern 
nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de 
privatizare a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare. 

“Proceduri” înseamnă orice acţiune legală, arbitraj, procedura administrativă, pretenţie, control, 
investigaţie sau acţiune similară iniţiată, deschisă, derulată sau care implică în orice alt mod o 
Autoritate Publică, instanţă, tribunal arbitral, arbitru sau orice alt for similar de soluţionare a 
litigiilor. 

“Gradul de Integrare a Producţiei” înseamnă reprezentarea procentuală a numărului de piese 
fabricate în România faţă de numărul total de piese dintr-un vehicul fabricat de Societatea 
Controlată, potrivit dispoziţiilor Articolului 7.1.14.1. 
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“Autoritatea Publică” înseamnă orice organism, agenţie, minister, autoritate de reglementare, 
organism de autoreglementare, naţional, local sau guvernamental sau autoritate sau organizaţie 
similară. 

“Registre Publice” înseamnă birourile relevante ale registrului comerţului înfiinţate în conformitate 
cu Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările ulterioare şi Arhiva Electronică 
de Garanţii Reale Mobiliare înfiinţată în conformitate cu Titlul VI din Legea nr. 99/1999 privind 
garanţiile reale mobiliare, cu modificările ulterioare.  

“Preţul de Cumpărare” are înţelesul atribuit în Articolul 3. 

“Contul Escrow pentru Preţul de Cumpărare” înseamnă contul bancar deschis de Agentul 
Escrow în beneficiul Vânzătorului, aşa cum se prevede în Contractul Escrow. 

“Cumpărător” are înţelesul atribuit la punctul (2) din Preambul. 

“Societate de Registru” înseamnă societatea de registru independent Depozitarul Central SA sau 
orice alt registru independent sau registrul acţionarilor ţinut de Societatea Controlată sau de 
succesoarele acesteia. 

“Procesul de Restructurare” are sensul stabilit în Articolul 7.2 şi 7.4 şi în Anexa 3 la prezentul 
Contract; 

“Gaj pe Acţiuni pentru Restructurare” înseamnă garanţia reală mobiliară de rangul întâi creat 
asupra unui număr de 4.244.135 Acţiuni reprezentând 22,40316% din capitalul social al Societăţii 
sau asupra unui număr de acţiuni astfel cum este prevăzut în Articolul 7.3 în vederea garantării 
îndeplinirii de către Cumpărător a obligaţiilor sale în legătură cu Procesul de Restructurare (conform 
Articolului 14.2 (ii)). 

“Practici Contabile General Acceptate în România” se referă la legislaţia română privind 
contabilitatea şi raportarea, aplicabilă Societăţii la data de 31 decembrie 2006. 

“Regulamentul privind Exceptarea în Bloc aplicabil în România” înseamnă orice regulament în 
aplicarea Legii Concurenţei nr. 21/1996 în cazul acordurilor şi practicilor concertate din sectorul 
automobilelor.  

“Autorizare Satisfăcătoare” înseamnă autorizarea necondiţionată sau o autorizare în condiţii 
acceptabile pentru Cumpărător, emisă de Autorităţile de Concurenţă pentru aprobarea concentrării 
economice realizate în urma încheierii Tranzacţiei Avute în Vedere. 

“Acţiuni” are înţelesul atribuit în Articolul 2 al Contractului. 

“Gaj pe Acţiuni” înseamnă garanţia reală mobiliară de rangul al doilea constituită asupra a 50% din 
Acţiuni şi asupra a 50% din acţiunile viitoare fie dobândite de către Cumpărător de la Vânzător, fie 
rezultând în urma Procesului de Restructurare, fie rezultând ca efect al majorării capitalului social în 
Societate şi/sau în Societatea Controlată în vederea garantării îndeplinirii de către Cumpărător a 
obligaţiilor sale cu privire la Investiţiile de Mediu şi la Investiţiile Tehnologice. 

“Contul Bancar al Vânzătorului” înseamnă contul bancar al Vânzătorului, deschis de Vânzător la 
banca Agentului Escrow în scopul transferului Preţului de Cumpărare la Finalizare. 

“Data Semnării” înseamnă data la care are loc semnarea prezentului Contract atât de Cumpărător 
cât şi de Vânzător. 

“Autorizare Satisfăcătoare privind Acordarea Ajutorului de Stat” înseamnă autorizarea 
necondiţionată sau autorizarea în condiţii acceptabile pentru Cumpărător emisă de Comisia 
Europeană pentru aprobarea ajutorului de stat de care va beneficia Societatea Controlată la 
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implementarea Tranzacţiei Avute în Vedere, sau respectiv, pentru aprobarea Tranzacţiei Avute în 
Vedere şi a Documentelor Tranzacţiei. 

“Declaraţia Conducerii Societăţii” înseamnă dezvăluirea anumitor aspecte referitoare la situaţia 
patrimoniului Societăţii şi a Societăţii Controlate de către directorii acestora care sunt investiţi cu 
drepturi de reprezentare, ataşată ca Anexa 14 la prezentul Contract, aceste aspecte fiind considerate 
cunoscute de Vânzător. 

“Entităţi Vizate” înseamnă Societatea, Societatea Controlată şi Mecatim. 

“Impozit” înseamnă oricare şi toate impozitele, taxele, impunerile, taxele vamale, taxele de import, 
taxele de timbru şi reţinerile la sursa sau orice alte taxe, indiferent de natura acestora, incluzând 
orice impozit pe venitul brut sau net, pe profiturile sau câştigurile de capital, impozitele pe încasări, 
vânzări, folosinţă, ocupaţie, transfer, valoare adăugată şi pe proprietatea personală, asigurările de 
sănătate, asigurările sociale, alte impozite datorate de angajaţi şi angajatori şi orice alte plăţi 
similare, cerute a fi onorate, impuse, percepute, încasate sau stabilite de orice autoritate, împreună 
cu toate dobânzile, amenzile, penalităţile sau alte cheltuieli datorate sau solicitate, contestate sau nu, 
în legătură cu acestea sau orice majorări de taxe sau adăugiri impuse de orice autoritate fiscală 
(inclusiv însă fără a se limita la orice autorităţi federale, de stat, locale sau străine sau în legătură cu 
depunerea, obligaţia de a depune sau nerespectarea obligaţiei de a depune Declaraţia de Impunere 
sau incluzând orice obligaţii de a despăgubi, de a asuma sau de a prelua obligaţia cu privire la 
Impozite a oricărei Persoane.  

“Declaraţie de Impunere” înseamnă orice declaraţie, raport, solicitare de restituire, informaţii cu 
privire la impunere, declaraţie, declaraţie de impunere sau alt document similar referitor la Impozite, 
inclusiv orice anexe, ataşamente, apendice sau suplimente la acestea. 

“Oferta Tehnică” înseamnă Oferta Tehnică depusă de Cumpărător la data de 5 iulie 2007, pe durata 
procesului de selecţie a cumpărătorului pentru privatizarea Societăţii, aşa cum acesta a fost organizat 
de Vânzător, ataşată la prezentul Contract în Anexa 15. 

“Investiţii Tehnologice” înseamnă investiţiile ce se vor realiza în vederea producţiei de 
Automobile, inclusiv a modernizării activelor relevante deţinute de Societate şi/sau de Societatea 
Controlată conform Articolului 10. 

“Documentele Tranzacţiei” înseamnă prezentul Contract, Contractul Escrow şi orice alte 
documente auxiliare acestora. 

“Formularul de Transfer” înseamnă formularul pe care Vânzătorul îl va transmite Societăţii de 
Registru la Finalizare, şi prin care va instructa Societatea de Registru în mod corespunzător cu 
privire la înregistrarea transferului proprietăţii asupra Acţiunilor pe numele Cumpărătorului. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

În termenii şi condiţiile prezentului Contract, Vânzătorul convine să vândă iar Cumpărătorul 
convine să cumpere de la Vânzător un număr de 13.716.318 acţiuni nominative, libere de orice 
Sarcini, împreună cu toate drepturile aferente acestora în baza Legii Aplicabile, având o valoare 
nominală individuală de 2,1 RON, reprezentând 72,40316 % din capitalul social al Societăţii 
subscris şi vărsat (denumite în cele ce urmează “Acţiunile”) în schimbul Preţului de Cumpărare. 
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3. PREŢUL DE CUMPĂRARE 

Preţul convenit de Părţi pentru vânzarea şi cumpărarea Acţiunilor este de 4,1556 (patru virgulă unu 
cinci cinci şase) EURO pentru fiecare acţiune (denumit în cele ce urmează “Preţul Per Acţiune”"), 
respectiv un preţ de cumpărare de 57 (cincizecişişapte) milioane EURO pentru toate Acţiunile 
(denumit în cele ce urmează, “Preţul de Cumpărare”). 

 

4. PLATA PREŢULUI DE CUMPĂRARE 

4.1. Cumpărătorul se angajează să plătească Preţul de Cumpărare prin transfer bancar în Contul 
Escrow pentru Preţul de Cumpărare potrivit dispoziţiilor Articolului 4.2. din prezentul Contract şi 
potrivit Contractului Escrow, nu mai târziu de 5 (cinci) Zile Lucrătoare după ce Notificarea de Pre-
Finalizare a fost semnată de ambele Părţi. 

4.2. Fondurile reprezentând Preţul de Cumpărare vor fi eliberate de Agentul Escrow la Data 
Finalizării în Contul Bancar al Vânzătorului în conformitate cu Articolul 6.5.2 şi cu Contractul 
Escrow. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, obligaţia Cumpărătorului de a plăti Preţul de Cumpărare 
nu va fi considerată îndeplinită decât la data la care suma reprezentând Preţul de Cumpărare a fost 
transferată din Contul Escrow pentru Preţul de Cumpărare şi depusă în Contul Bancar al 
Vânzătorului. 

4.3. Toate costurile determinate de plata Preţului de Cumpărare, inclusiv, însă fără a se limita la 
toate onorariile, Taxele, sumele reţinute şi onorariile de orice tip vor fi plătite de Cumpărător. Pentru 
evitarea oricăror neclarităţi, aceste costuri nu vor fi deduse din Preţul de Cumpărare.  

4.4. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, Părţile înţeleg şi convin că fondurile din Contul Escrow 
pentru Preţul de Cumpărare vor fi ţinute şi eliberate de Agentul Escrow conform Contractului 
Escrow.  

4.5. Dacă Finalizarea nu a avut loc până la Termenul Limită, Cumpărătorul va avea dreptul să 
ceară Agentului Escrow restituirea sumelor aflate în acest cont. 

 

5. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACŢIUNILOR 

Sub condiţia respectării depline şi cu exactitate a dispoziţiilor Articolelor 6.5.1. şi 6.5.2 de mai jos, 
dreptul de proprietate asupra Acţiunilor este transmis de la Vânzător la Cumpărător, împreună cu 
toate drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar potrivit Legii Aplicabile şi 
prezentului Contract, la Data Finalizării, în conformitate cu prevederile Articolului 6.5.2 (ii). 

 

6. CONDIŢII SUSPENSIVE 

6.1. Pre-Finalizare şi Condiţii pentru Pre-Finalizare 

6.1.1. Părţile vor semna un certificat de Pre-Finalizare (“Certificatul de Pre-Finalizare”), în 
forma prezentată în Anexa 7 în termen de 7 Zile Lucrătoare de la îndeplinirea tuturor condiţiilor de 
pre-finalizare menţionate mai jos (“Pre-Finalizarea”): 

(a) adoptarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României a Actului Normativ, într-o 
formă care să permită implementarea înţelegerii Părţilor şi care să conţină principiile 
prevăzute în Anexa 16; 
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(b) primirea de către Cumpărător a Autorizării Satisfăcătoare a Autorităţilor de 
Concurenţă relevante, privind aprobarea operaţiunii de concentrare economică 
rezultate în urma Tranzacţiei Avute în Vedere; 

(c) furnizarea de către Vânzător a dovezii că s-a transmis în mod corespunzător Comisiei 
Europene o notificare în legătură cu ajutorul de stat care va fi acordat Societăţii şi/sau 
Societăţii Controlate conform Anexei 4, în vederea obţinerii unei Autorizări 
Satisfăcătoare privind Acordarea Ajutorului de Stat; 

(d) predarea de către Vânzător Cumpărătorului a unei declaraţii scrise care să confirme 
că nu a intervenit nicio Modificare Negativă Semnificativă, în forma prevăzută în 
Anexa 7; 

(e) furnizarea de către Vânzător a dovezii conform căreia GM Daewoo Auto & 
Technology Company (GMDAT) a oferit o confirmare satisfăcătoare Societăţii 
Controlate astfel încât Societatea Controlată să îşi poată respecta obligaţia de a 
furniza piese de schimb pentru Automobile şi componente către clienţi, conform 
cerinţelor Legii Aplicabile şi a unei copii a înţelegerilor contractuale cu GMDAT 
obligatorii pentru Societatea Controlată la Data Semnării. Această măsură va include 
i) obţinerea unei confirmări angajante din partea GMDAT care va arăta că Societatea 
Controlată va continua să beneficieze de Contractul de Licenţă pentru Tehnologie din 
data de 17 decembrie 2005 încheiat între GM Daewoo Auto & Technology Company 
(GMDAT) şi de drepturile de a fabrica, asambla şi de a vinde componente locale şi să 
furnizeze service, inclusiv prin achiziţionarea de componente, drept prevăzut în 
Articolele 8.7 şi 8.8 şi ii) prelungirea Contractului de Vânzare Cumpărare de Piese de 
Schimb din data de 2 octombrie 2002 încheiat de Societatea Controlată şi de 
GMDAT şi a Contractului de Numire a Administratorului de Garanţie încheiat între 
Nexus în calitate de furnizor al garanţiei şi Societatea Controlată în calitate de 
administrator al garanţiei pentru perioada de timp necesară pentru a acoperi obligaţia 
Societăţii Controlate de a asigura disponibilitatea pieselor de schimb pentru 
Automobile şi componente pentru clienţi, conform cerinţelor Legii Aplicabile şi 
înţelegerilor contractuale obligatorii pentru Societatea Controlată la Data Semnării; 

(f) furnizarea de către Vânzător a dovezii conform căreia Qad.inc şi-a dat acordul în 
scris cu privire la încheierea cu Societatea Controlată a unui Contract de Licenţă 
separat pentru folosinţa perpetuă a produsului software personalizat MFG/PRO® 
software. 

(g) furnizarea de către Vânzător a dovezii conform căreia contractele enumerate în 
Anexa 17 au fost modificate în conformitate cu înţelegerea Părţilor şi că acţiunile 
prevăzute în Anexa 17 menţionată mai sus au fost îndeplinite într-o manieră 
satisfăcătoare pentru Cumpărător;  

(h) Cumpărătorul va pune la dispoziţia Vânzătorului Garanţia Bancară Post-Finalizare 
care va intra în vigoare la Data Finalizării în conformitate cu articolul 11.3 de mai 
jos; 

(j) furnizarea de către Vânzător a dovezii conform căreia Societatea şi/sau Societatea 
Controlată a soluţionat definitiv, irevocabil şi de o manieră satisfăcătoare oricare din 
procedurile administrative şi civile iniţiate de Societatea Controlată sau de către 
autorităţile vamale în legătură cu o pretinsă datorie a Societăţii Controlate pentru o 
datorie fiscală totală de 2.654.209.347 RON; 
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(i) furnizarea de către Vânzător a dovezii conform căreia contractul de închiriere din 
data de 27 noiembrie 2006 încheiat între Societate, în calitate de locator, şi Societatea 
Controlată, în calitate de locatar, a fost înregistrat în mod corespunzător în cartea 
funciară relevantă ţinută de Oficiul pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj; 

(k) furnizarea de către Vânzător a dovezii conform căreia Societatea şi Societatea 
Controlată şi-au intabulat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile menţionate 
în Anexa 9; 

(l) furnizarea de către Vânzător a scrisorilor angajante de confirmare din partea 
autorităţilor relevante, menţionate în Anexa 19; 

(m) semnarea şi intrarea în vigoare a Contractului Escrow între Vânzător, Cumpărător şi 
Agentul Escrow, în forma prevăzută în Anexa 20; 

(n) furnizarea de către Vânzător a dovezii că Actul Normativ şi prezentul Contract au 
fost în mod corespunzător notificate pentru analiza ajutorului de stat Comisiei 
Europene iar Comisia Europeană a emis o Autorizare Satisfăcătoare privind 
Acordarea Ajutorului de Stat, în termen de trei luni de la Data Semnării; 

(o) numirea de către Părţi într-un termen de 30 de Zile Lucrătoare de la Data Semnării a 
unui expert internaţional de mediu de renume în vederea efectuării unui audit de 
mediu detaliat asupra activităţii şi Activelor imobiliare Conexe utilizate de către 
Societatea Controlată şi de către Societate în conformitate cu Anexa 5 ; 

(p) furnizarea de către Vânzător a tuturor Anexelor menţionate în acest Contract privind 
Societăţile Ţintă care nu au fost finalizate până la Data Semnării (incluzând Anexa 14 
privind Declaraţia Conducerii Societăţilor) şi acceptarea acestor anexe de către 
Cumpărător; 

(q) acceptul Părţilor asupra Anexelor prevăzute în acest Contract care nu au fost 
finalizate până la Data Semnării şi care nu sunt menţionate în Articolul 6.1.1 (p) de 
mai sus; 

(r) crearea contului escrow şi depunerea Lichidităţilor Nete în Exces estimate la Data 
Semnării în conformitate cu Articolul 7.4.1. 

6.1.2. După ce Părţile au semnat Certificatul de Pre-Finalizare, Cumpărătorul va proceda în 
conformitate cu prevederile în Articolul 4.1 şi Articolul 4.2. de mai sus.  

6.2. Condiţii pentru Finalizare 

6.2.1. Finalizarea este condiţionată de îndeplinirea următoarelor condiţii: 

(a) semnarea de către Părţi a Certificatului de Pre-Finalizare; 

(b) predarea de către Vânzător a Scrisorii de Informare pentru Finalizare referitoare la 
existenţa sau inexistenţa unor acte şi fapte care au survenit ulterior Datei Semnării şi 
care fac ca orice declaraţii şi garanţii să fie inexacte, putând da naştere, în mod 
rezonabil, unei Daune mai mari de 50.000 Euro; 

(c) predarea de către Vânzător Cumpărătorului a unei declaraţii scrise care să confirme 
ca nu a intervenit nicio Modificare Negativă Semnificativă, în forma prevăzută în 
Anexa 8; 
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(d) transmiterea către Părţi de către Agentul Escrow a unei confirmări scrise prin care se 
atestă că Preţul de Cumpărare a fost depus în Contul Escrow pentru Preţul de 
Cumpărare şi 

(e) convocarea în conformitate cu dispoziţiile legale a adunărilor generale ordinare şi 
extraordinare ale acţionarilor fiecăreia dintre Societăţile Vizate având pe ordinea de 
zi următoarele: 

i. în cazul Societăţii:  

(1) desemnarea noilor administratori, inclusiv a celor nominalizaţi de 
Cumpărător; 

(2) aprobarea în principiu a Procesului de Restructurare (incluzând 
fuziunea şi divizarea ulterioară prezentate detaliat în Anexa [Procesul 
de Restructurare] la prezentul Contract); 

(3) aprobarea înscrierii în cărţile funciare relevante a interdicţiei de 
înstrăinare, grevare cu sarcini, dezmembrare şi construire asupra 
Activelor Conexe imobiliare aflate în proprietatea Societăţii, cu 
excepţia transferurilor cerute de Procesul de Restructurare; 

(4) mandatarea reprezentantului Societăţii în adunarea generală a 
acţionarilor Societăţii Controlate să aprobe elementele menţionate la 
punctul (ii) de mai jos; 

(5) aprobarea plăţii remuneraţiei datorate reprezentanţilor Vânzătorului în 
adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie şi 
directorilor Societăţii (conform prevederilor stipulate în contractul de 
performanţă şi mandat), conform celor descrise în Anexa 21; şi 

(6) reflectarea în Actul Constitutiv al Societăţii a schimbării în 
acţionariatul Societăţii pentru a face posibilă înregistrarea la Registrul 
Comerţului competent a Cumpărătorului ca nou acţionar şi a noilor 
administratorilor; 

ii. în cazul Societăţii Controlate: 

(1) numirea de noi administratori conform propunerii acţionarilor; 

(2) aprobarea în principiu a Procesului de Restructurare (inclusiv fuziunea 
şi divizarea ulterioară prezentate detaliat în Anexa 3 la prezentul 
Contract); 

(3) aprobarea înscrierii în cărţile funciare relevante a interdicţiei de 
înstrăinare, grevare cu sarcini, dezmembrare şi construire asupra 
Activelor Conexe imobiliare aflate în proprietatea Societăţii 
Controlate, cu excepţia transferurilor cerute de Procesul de 
Restructurare; 

(4) aprobarea plăţii remuneraţiei datorate reprezentanţilor Vânzătorului în 
adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie şi  
directorilor Societăţii Controlate (conform prevederilor contractului de 
performanţă şi mandat), precum şi administratorului special, conform 
celor descrise în Anexa 21 şi 
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(5) mandatarea reprezentantului Societăţii Controlate în adunarea 
generală a acţionarilor Mecatim de a aproba elementele menţionate la 
punctul (iii) de mai jos; 

iii. în cazul Mecatim: 

(1) numirea de noi administratori conform propunerii acţionarilor; 

(2) aprobarea în principiu a Procesului de Restructurare (inclusiv fuziunea 
şi divizarea ulterioară prezentate în mai multe detalii în Anexa 3 la 
prezentul Contract) şi 

(3) aprobarea înscrierii în cărţile funciare relevante a interdicţiei de 
înstrăinare, grevare cu sarcini, dezmembrare şi construire asupra 
Activelor Conexe imobiliare aflate în proprietatea Mecatim. 

iv. notificările de convocare a adunărilor generale ale acţionarilor ale Entităţilor 
Vizate vor fi în principiu trimise simultan, însă între datele de întrunire va 
exista un decalaj de 45 de zile, cu excepţia cazului în care Cumpărătorul 
formulează instrucţiuni scrise contrare.  

6.2.2. Părţile convin ca adunările generale ordinare şi extraordinare ale Entităţilor Vizate la care se 
face referire în Articolul 6.2.1.(e) de mai sus să nu fie convocate până ce condiţiile prevăzute la 
Articolul 6.2.1(a)-(d) nu vor fi fost îndeplinite. 

6.2.3. În legătură cu condiţia suspensivă stabilită în Articolul 6.2.1. (e) de mai sus, Cumpărătorul 
va avea obligaţia de a pune la dispoziţia Vânzătorului numele şi detaliile relevante ale persoanelor 
propuse pentru a fi numite administratori ai Entităţilor Vizate. 

6.3. Responsabilitatea pentru satisfacerea condiţiilor 

6.3.1. Vânzătorul va depune toate eforturile necesare pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute în Articolul 6.1.1 (a), (c), (d) - (g), (i) - (l) şi (n) şi (p) şi în Articolul 6.2.1. (b),(c) şi (e) 
imediat ce este posibil după Data Semnării, aceste condiţii fiind exclusiv în beneficiul 
Cumpărătorului. 

6.3.2. Cumpărătorul va depune toate eforturile necesare pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute în Articolul 6.1.1. (b), (h) şi în Articolul 6.2.1. (d) imediat ce este posibil după Data 
Semnării, aceste condiţii fiind exclusiv în beneficiul Vânzătorului. 

6.3.3. Părţile vor depune toate eforturile necesare pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute în Articolul 6.1.1. (m), (o), (q) şi (r) şi Articolul 6.2.1 (a) imediat ce este posibil după Data 
Semnării, aceste condiţii fiind în beneficiul ambelor Părţi.  

6.3.4. Atât Cumpărătorul cât şi Vânzătorul vor depune toate diligenţele necesare pentru 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Articolele 6.1.1 şi 6.2.1., imediat ce este posibil după Data 
Semnării.  

6.3.5. Părţile se vor notifica reciproc cu privire la îndeplinirea condiţiilor relevante ce revin 
fiecăreia în termen de 5 Zile Lucrătoare după ce iau cunosţintă de acest aspect. 

6.3.6. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, renunţarea la o condiţie suspensivă se poate face numai 
de către Partea în beneficiul căreia a fost stipulată respectiva condiţie. Pentru evitarea oricăror 
neclarităţi, Partea responsabilă pentru neîndeplinirea condiţiei suspensive prevăzute în Articolul 
6.2.1 (a) nu va avea dreptul să iniţieze Finalizarea prin renunţarea la acea condiţie suspensivă. 
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6.4. Acţiuni în vederea Finalizării 

6.4.1. Obligaţiile Generale ale Vânzătorului: 

(i) Vânzătorul va depune toate eforturile necesare pentru a asigura că între Data Semnării şi 
Data Finalizării (inclusiv Data Semnării şi Data Finalizării): 

(a) Societatea şi Societatea Controlată vor coopera pe deplin şi de o manieră proactivă cu 
Cumpărătorul cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Articolul 6.1.1., 
literele (b), inclusiv prin punerea la dispoziţia Cumpărătorului şi a Vânzătorului a 
informaţiilor necesare pentru pregătirea oricăror formalităţi cerute în baza legislaţiei 
privind concurenţa, în măsura permisă de Legea Aplicabilă; 

(b) Vânzătorul, Societatea precum şi Societatea Controlată vor întreprinde toate acţiunile 
rezonabile pentru a preveni orice modificare, acţiune sau efect despre care s-ar putea 
anticipa în mod rezonabil că va produce o Modificare Negativă Semnificativă; 

(c) Societatea şi Societatea Controlată îşi vor desfăşura activitatea în mod obişnuit, în 
maniera de dinaintea Datei Semnării, iar toate tranzacţiile care au o valoare ce 
depăşeşte 10.000 Euro vor fi încheiate în condiţii de piaţă ; 

(d) Cumpărătorul va putea desemna reprezentanţi, nominalizaţi la Data Semnării, care, 
sub rezerva semnării unui acord de confidenţialitate, vor avea dreptul să participe la 
toate şedinţele adunării generale a acţionarilor, consiliului de administraţie şi ale 
comitetului director sau ale altor organe similare cu funcţie executivă a Entităţilor 
Vizate, în calitate de observatori; aceste şedinţe se vor ţine în limba engleză sau vor fi 
traduse simultan şi în limba engleză, pe cheltuiala Cumpărătorului; 

(e) cu condiţia semnării unui acord de confidenţialitate, Cumpărătorului şi 
reprezentanţilor săi li se va acorda accesul, în timpul programului normal de lucru şi 
în baza unei notificări prealabile, la toate proprietăţile, documentele, registrele, 
evidenţele şi alte informaţii ale Societăţii şi Societăţii Controlate şi li se vor permite 
contacte cu conducerea şi salariaţii Societăţii şi Societăţii Controlate; 

(f) atât Societatea cât şi Societatea Controlată vor informa Vânzătorul şi Cumpărătorul, 
cât mai curând posibil, în legătură cu orice fapt, acţiune, eveniment sau circumstanţă 
care (i) ar constitui o încălcare a oricăreia dintre declaraţiile şi garanţiile 
Vânzătorului; sau (ii) ar putea da naştere în mod rezonabil unei Daune. 

(g) Vânzătorul îl va notifica pe Cumpărător în mod prompt după ce a luat cunosţintă de 
aceasta, în legătură cu orice cerere sau acţiune introdusă sau potrivit informaţiilor 
deţinute de Vânzător, iminent a fi introdusă împotriva Societăţii sau a Societăţii 
Controlate, cu privire la orice obligaţii de mediu care implică Societatea sau 
Societatea Controlată; 

(h) toate poliţele de asigurare ale Societăţii şi ale Societăţii Controlate în vigoare la Data 
Semnării, astfel cum acestea sunt enumerate în Anexa 22 vor fi menţinute în vigoare; 

(i)  Societatea şi Societatea Controlată vor obţine, menţine şi înnoi, după caz, în cadrul 
desfăşurării normale a activităţii, Autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea oricărora 
dintre operaţiunile sau activităţile acestora; 

(j) sub rezerva Articolului 6.4.1. (i) şi (o), Societatea şi Societatea Controlată îşi vor 
menţine toate Activele Semnificative şi le vor păstra în starea actuală, cu excepţia 
gradului normal de uzură; 
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(k) Societatea şi Societatea Controlată îşi vor menţine în mod substanţial intactă 
organizarea activităţilor; 

(l) Societatea şi Societatea Controlată nu vor face sau nu vor omite să facă orice acţiune 
în cazul în care o asemenea acţiune sau omisiune ar putea avea drept rezultat o 
încălcare a declaraţiilor, garanţiilor, angajamentelor sau oricărei obligaţii conţinute în 
prezentul Contract sau în alte documente ale Tranzacţiei Avute în Vedere; 

(m) în măsura în care este rezonabil posibil, Societatea şi Societatea Controlată îşi vor 
păstra actualele raporturi cu clienţii, furnizorii şi alte Persoane cu care Societatea şi 
Societatea Controlată derulează raporturi comerciale importante a căror valoare 
depăşeşte 50.000 Euro pe an; 

(n) atât Societatea cât şi Societatea Controlată vor plăti la timp şi în mod corespunzător 
toate salariile angajaţilor acestora, însă nu vor majora valoarea acestor salarii altfel 
decât cum este prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă sau numărul total al 
angajaţilor cu mai mult de 5% faţă de numărul angajaţilor la Data Semnării;  

(o) nici Societatea şi nici Societatea Controlată nu vor achiziţiona sau înstrăina, sau nu 
îşi vor da acordul pentru a achiziţiona sau înstrăina niciun Activ Semnificativ sau 
Stocuri Semnificative, fără acordul prealabil scris al Cumpărătorului, aprobare care 
nu va fi refuzată în mod nerezonabil. Această interdicţie nu va împiedica Societatea 
sau Societatea Controlată să îşi îndeplinească obligaţiile asumate în condiţii de piaţă 
înainte de Data Semnării; 

(p) nici Societatea şi nici Societatea Controlată nu vor achiziţiona, vinde sau nu îşi vor da 
acordul pentru achiziţionarea sau vânzarea oricăror acţiuni sau alte participaţii la 
orice Persoană, fără a avea aprobarea anterioară scrisă din partea Cumpărătorului, 
aprobare care nu va fi refuzată în mod nerezonabil; 

(q) nici Societatea şi nici Societatea Controlată nu vor acorda nicio garanţie sau nu vor 
contracta alte obligaţii potenţiale a căror valoare totală depăşeşte 10.000 Euro fără a 
avea aprobarea prealabilă scrisă din partea Cumpărătorului, aprobare care nu va fi 
reţinută în mod nerezonabil; 

(r) Societatea şi/sau Societatea Controlată nu vor crea sau nu vor emite acţiuni în 
capitalul Societăţii sau al Societăţii Controlate; 

(s) Societatea şi/sau Societatea Controlată nu vor vinde, nu vor transfera sau nu vor 
constitui nicio Sarcină asupra niciunor Active Semnificative fără a avea aprobarea 
prealabilă scrisă a Cumpărătorului, aprobare care nu va fi refuzată în mod 
nerezonabil; 

(t) Societatea Controlată va lua măsurile necesare pentru a remedia încălcarea 
regulamentelor şi a legislaţiei române şi europene cu privire la concurenţă; 

6.4.2. Obligaţiile Directe ale Vânzătorului: 

între Data Semnării şi Data Finalizării, Vânzătorul: 

(a) se va abţine de la modificarea sau schimbarea în orice mod a Actului Constitutiv sau în mod 
indirect a actului constitutiv al Societăţii Controlate (cu excepţia celor avute în vedere în 
acest Contract); 

(b) va notifica Cumpărătorul, imediat ce ia cunosţintă despre orice Modificare Negativă 
Semnificativă;  
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(c) va colabora cu orice Autoritate Publică în scopul prezentării documentaţiei necesare cu 
privire la ajutorul de stat asupra căruia s-a convenit a fi acordat în temeiul prezentului 
Contract. 

6.4.3. Obligaţiile Cumpărătorului 

între Data Semnării şi Data Finalizării, Cumpărătorul: 

(a) va întocmi şi va depune la Consiliul Concurenţei sau Comisiei Europene notificarea cu 
privire la autorizarea concentrării economice, imediat ce este practic posibil după Data 
Semnării, dar în niciun caz mai târziu de 30 zile calendaristice de la Data Semnării; 

(b) va colabora cu Vânzătorul/şi/sau furnizorul ajutorului de stat pentru acordarea ajutorului de 
stat în vederea pregătirii şi depunerii la Comisia Europeană a documentelor şi informaţiilor 
adecvate şi necesare în vederea autorizării ajutorului de stat, potrivit dispoziţiilor prezentului 
Contract; 

(c) dacă va fi necesar, va obţine şi va furniza Vânzătorului o prelungire a valabilităţii Garanţiei 
de Participare, cel puţin până la Termenul Final al Garanţiei de Participare, dar nu mai târziu 
de 15 (cincisprezece) zile înainte de data expirării. Această obligaţie se va aplica ori de câte 
ori este extins Termenul Limită. 

6.5. Finalizare 

6.5.1. Data şi Locul 

(i) Cu condiţia îndeplinirii sau renunţării la oricare şi toate condiţiile prevăzute în Articolul 
6.2.1., Finalizarea va avea loc în termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la respectiva 
îndeplinire sau renunţare sau la o altă dată convenită de comun acord de către Cumpărător şi 
Vânzător, însă nu mai târziu de Termenul Limită („Data Finalizării”).  

(ii) Părţile îşi vor comunica reciproc data cea mai potrivită pentru Finalizare în termen de 5 
(cinci) Zile Lucrătoare, iar în cazul în care Părţile nu ajung la un acord asupra unei date, 
Finalizarea va avea loc în ultima zi a termenului de 5 (cinci) Zile Lucrătoare, specificat la 
Articolul 6.5.1. (i) de mai sus, şi va începe, în orice caz, la ora 10.00 a.m. 

(iii) Finalizarea va avea loc la sediul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului din Str. 
Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 50, sector 1, Bucureşti, sau în orice altă locaţie stabilită 
de comun acord de către Părţi.  

6.5.2. Proceduri de Finalizare  

La Data Finalizării: 

(i) Vânzătorul, Societatea şi Cumpărătorul vor semna un Certificat de Finalizare conform 
modelului prezentat în Anexa 8, în care se va confirma îndeplinirea Finalizării; 

(ii) Vânzătorul şi Cumpărătorul vor întreprinde următoarele acţiuni: 

(a) Vânzătorul va transmite instrucţiuni Societăţii de Registru, prin trimiterea 
Formularului de Transfer şi prin îndeplinirea celorlalte formalităţi, după cum acestea 
vor fi solicitate de Societatea de Registru, pentru înregistrarea dreptului de 
proprietate al Cumpărătorului asupra Acţiunilor la Societatea de Registru; 

(b) Vânzătorul va pune la dispoziţia Cumpărătorului, în original, confirmarea scrisă 
corespunzătoare a Societăţii de Registru cu privire la înregistrarea corespunzătoare la 
Societatea de Registru a dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra 
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72,40316% (şaptezeci şi doi virgulă patru zero trei unu şase procente) din acţiunile 
Societăţii; 

(c) Vânzătorul şi Cumpărătorul vor dispune, vor da instrucţiuni şi/sau vor determina 
Agentul Escrow să îndeplinească fără întârziere acţiunile de transfer prevăzute în 
Certificatul de Finalizare în legătură cu Preţul de Cumpărare ; 

(d) Agentul Escrow, în calitate de bancă la care este deschis Contul Bancar al 
Vânzătorului, va confirma creditarea Contului Bancar al Vânzătorului cu Preţul de 
Cumpărare, conform celor agreate în Contractul Escrow; 

(e) Vânzătorul va elibera Cumpărătorul de obligaţia instituită prin Garanţia de 
Participare (sau orice document care o înlocuieşte) şi va preda Cumpărătorului 
originalul Garanţiei de Participare. 

(iii) Vânzătorul şi Cumpărătorul vor semna şi preda orice alte astfel de certificate, documente şi 
instrumente ce trebuie semnate sau predate la data sau înainte de Finalizare în conformitate cu acest 
Contract. 

6.5.3. Încălcarea Obligaţiilor cu privire la Finalizare 

În cazul în care oricare dintre Părţi nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile prevăzute în Articolul 
6.5.2 Cumpărătorul, în cazul în care Vânzătorul este cel care nu îşi îndeplineşte obligaţiile, sau 
Vânzătorul, în cazul în care Cumpărătorul este cel care nu îşi îndeplineşte obligaţiile, este îndreptăţit 
ca, prin notificare scrisă adresată Vânzătorului sau Cumpărătorului (după caz): 

(i) să declare prezentul Contract rezolvit în conformitate cu prevederile Articolului 13.1.3 (i) c), 
sau respectiv ale Articolului 13.1.4 (i) e); sau  

(ii) să propună o nouă dată pentru Finalizare (care nu poate să depăşească 15 Zile Lucrătoare 
după data convenită pentru Finalizare), caz în care prevederile Articolului 6.5.2. se vor aplica 
Finalizării astfel amânate.  

 

7. OBLIGAŢII POST-PRIVATIZARE  

7.1. Obligaţiile Cumpărătorului 
7.1.1. Obiecte de activitate. Cumpărătorul, în calitate de acţionar majoritar al Societăţii, nu va 
propune, susţine sau lua hotărâri în cadrul adunării generale a acţionarilor, pe o perioadă de 4 ani de 
la Data Finalizării , în scopul restrângerii activităţii de bază a Societăţii sau a Societăţii Controlate, 
activitate care constă în comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule – Cod CAEN 5030 pentru 
Societate şi producţia de autovehicule - Cod CAEN 3410 şi/sau, producţia de piese şi accesorii 
pentru autovehicule şi motoare de autovehicule - Cod CAEN 3430, pentru Societatea Controlată. 

7.1.2. Certificarea îndeplinirii obligaţiei asumate în baza Articolului de mai sus se va realiza la 
cererea Vânzătorului printr-o declaraţie pe proprie răspundere furnizată de reprezentantul 
Cumpărătorului a cărui identitate va fi atestată de un notar public sau de un avocat, declaraţie care 
va avea cu precădere, forma prevăzută în Anexa 24. 

7.1.3. In cazul nerespectării obligaţiei asumate în baza Articolului 7.1.1. de mai sus, Vânzătorul 
poate invoca dispoziţiile Articolului 14.2. (i, a). Pentru orice întârzieri în conformarea cu obligaţiile 
prevăzute în Articolul 7.1.2, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului penalităţi de întârziere de 10.000 
Euro/zi de întârziere. 
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7.1.4. Aspecte cu privire la angajaţi 

7.1.4.1. Cumpărătorul, în calitate de acţionar majoritar al Societăţii, se angajează să 
determine Societatea sau Societatea Controlată, ulterior Datei Finalizării, să aducă la îndeplinire 
toate obligaţiile existente în temeiul: 

(i) Contractului Colectiv de Muncă şi/sau a altor contracte între sindicate / reprezentanţii 
angajaţilor Societăţii şi ai Societăţii Controlate pe de o parte şi acţionarii Societăţii şi ai 
Societăţii Controlate pe de altă parte (potrivit celor descrise în Anexa 23); 

(ii) contractelor individuale de muncă semnate cu angajaţii Societăţii şi ai Societăţii 
Controlate; 

(iii) legislaţiei privind protecţia socială, condiţiile de muncă, salariile, încadrarea şi 
concedierea angajaţilor, compensarea angajaţilor în cazul concedierilor colective şi 
acordarea altor compensaţii.  

Cumpărătorul va avea dreptul însă să determine Societatea şi/sau Societatea Controlată să negocieze 
noi aranjamente cu sindicatele sau cu reprezentanţii angajaţilor, toate acestea în conformitate cu 
Legea Aplicabilă şi cu stricta respectarea a acesteia. 

7.1.4.2. Cumpărătorul se angajează să determine Societatea şi Societatea Controlată sau 
succesorii acesteia să menţină, pentru o perioadă de patru (4) ani de la Data Finalizării, un număr de 
3.900 angajaţi în cadrul Societăţii şi a Societăţii Controlate, sub rezerva prevederilor Articolului 
7.1.4.3. de mai jos.  

7.1.4.3. Obligaţiile asumate în Articolul 7.1.4.2 nu se vor considera a fi fost încălcate în 
măsura în care Cumpărătorul poate dovedi că orice abatere de la aceste cifre este datorată (i) oricărei 
operaţiuni de reorganizare sau divizare asumate în conformitate cu dispoziţiile prezentului Contract, 
(ii) pensionării voluntare sau demisiilor; (iii) măsurilor disciplinare şi (iv) măsurilor care rezultă din 
necorespunderea profesională. 

7.1.4.4. Certificarea îndeplinirii obligaţiei asumate în baza Sub-articolelor 7.1.4.2. şi 7.1.4.3. 
de mai sus se va realiza la cererea Vânzătorului printr-o declaraţie în forma autentică dată pe proprie 
răspundere de Cumpărător. În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligaţiei prevăzute în 
prezentul Articol 7.1.4.2, se vor aplica prevederile Articolului 14.2. (i) (c). 

7.1.5. Datorii. Remuneraţie. Dividende. 

7.1.5.1. Cumpărătorul, în calitate de acţionar majoritar al Societăţii, va determina Societatea 
şi Societatea Controlată, după caz, să aprobe, în cadrul primei şedinţe a adunării generale a 
acţionarilor ce se va ţine după Data Finalizării, plata remuneraţiei datorate reprezentanţilor 
Vânzătorului în adunarea generală a acţionarilor şi consiliul de administraţie, directorilor Societăţii 
şi ai Societăţii Controlate (potrivit dispoziţiilor stipulate în contractul de performanţă şi mandat), 
precum şi a remuneraţiei datorate administratorului special, conform celor descrise în Anexa 21. 

7.1.5.2. Cumpărătorul, în calitate de acţionar majoritar al Societăţii, se angajează prin 
prezentul Contract să propună, să susţină şi să voteze afirmativ în cadrul adunării generale a 
acţionarilor Societăţii, pentru a determina Societatea să distribuie profitul net aferent anului 
financiar 2007, dacă acest profit va exista, sub formă de dividende. Cumpărătorul consimte ca 
dividendele aferente Acţiunilor pentru anul fiscal 2007 sunt datorate Vânzătorului proporţional cu 
perioada în care Vânzătorul a deţinut calitatea de acţionar al Societăţii. În cazul nerespectării de 
către Cumpărător a obligaţiilor prevăzute în prezentul Articol 7.1.5.2. se vor aplica prevederile 
Articolului 14.2. (i) (e). 
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7.1.6. Dizolvare şi Lichidare  

7.1.6.1 Sub rezerva îndeplinirii prevederilor Articolului 7.2. de mai jos, Cumpărătorul, în calitate de 
acţionar majoritar al Societăţii, se angajează să nu hotărască, să nu determine şi/sau să nu iniţieze, 
pentru o perioadă de patru (4) ani de la Data Finalizării, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului, 
dizolvarea şi lichidarea voluntară a Societăţii şi/sau a Societăţii Controlate. Pentru evitarea oricăror 
neclarităţi, ulterior acestei perioade, nu vor mai fi necesare niciun fel de aprobări prealabile. 

7.1.6.2 În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligaţiilor prevăzute în prezentul Articol 
7.1.6.1. se vor aplica prevederile Articolului 14.2. (i) (a).  

7.1.7. Divizare şi Fuziune   

Sub rezerva îndeplinirii prevederilor Articolului 7.2. de mai jos, Cumpărătorul se angajează ca 
pentru o perioadă de patru ani începând cu Data Finalizării, orice divizare sau fuziune a Societăţii 
sau a Societăţii Controlate se va realiza exclusiv în baza unei notificări prealabile scrise transmise 
Vânzătorului. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, ulterior acestei perioade de patru ani, nu vor mai fi 
necesare niciun fel de notificări prealabile. 

7.1.8. Know How, Drepturi de Autor şi Drepturi de Proprietate Industrială 

În conformitate cu politicile globale ale Cumpărătorului aplicabile oricăruia dintre Afiliaţii săi, 
Cumpărătorul se va asigura că Societatea şi Societatea Controlată vor avea acces la Know How, 
Drepturile de Autor şi Drepturile de Proprietate Industrială aparţinând Cumpărătorului şi/sau 
Afiliaţilor acestuia, în termeni şi condiţii de piaţă, în măsura în care necesitatea acestui demers 
reiese din desfăşurarea activităţii de bază a Societăţii şi/sau a Societăţii Controlate definite conform 
Articolului 7.1.1., şi în conformitate cu Oferta Tehnică. Prin derogare expresă de la prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2005 şi de la definiţia Surselor de Investiţii din prezentul Contract, 
Cumpărătorul confirmă prin prezentul Contract că furnizarea de Know How, Drepturi de Autor şi 
Drepturi de Proprietate Industrială de către Cumpărător, Societăţii şi Societăţii Controlate nu va fi 
considerată ca parte a Investiţiilor Tehnologice ale Cumpărătorului prevăzute în Articolul 10 de mai 
jos şi valoarea Know How, Drepturilor de Autor şi Drepturilor de Proprietate Industrială nu va fi 
luată în considerare în momentul calculării valorii Investiţiilor Tehnologice realizate. 

7.1.9 Bunuri Principale. Active Conexe 

7.1.9.1. Cumpărătorul se angajează prin prezentul Contract ca pentru o perioada de patru (4) 
ani de la Finalizare să nu determine Societatea şi/sau  Societatea Controlată să înstrăineze fără 
acordul Vânzătorului Bunurile Principale a căror valoare de inventar depăşeşte suma de 50.000 
Euro, acord care nu va fi refuzat în mod nerezonabil. Cu toate acestea, un astfel de Bun Principal nu 
va fi considerat a fi fost înstrăinat dacă a fost înlocuit cu un activ similar ca natură sau funcţie, într-o 
perioadă de 6 luni. Această obligaţie nu va fi aplicabilă Bunurilor Principale mobile reprezentând 
materii prime, stocuri, produse şi creanţe. 

7.1.9.2 Cumpărătorul se angajează că, până la finalizarea Procesului de Restructurare şi la 
transferarea către Vânzător a tuturor acţiunilor Cumpărătorului în Noua Societate în conformitate cu 
Articolul 7.2.2, să determine Entităţile Vizate să nu înstrăineze în vreun mod, să nu construiască pe, 
să nu dezmembreze şi să nu greveze cu Sarcini Activele Conexe altfel decât este prevăzut în 
Procesul de Restructurare. În acest scop, Cumpărătorul va determina Entităţile Vizate să înscrie în 
cărţile funciare relevante, în favoarea Vânzătorului, interdicţii de a transfera, construi, dezmembra şi 
greva cu sarcini oricare şi toate Activele Conexe imobiliare. Aceste interdicţii vor fi înregistrate în 
termen de o luna de la data la care adunarea generală a acţionarilor a respectivei Entităţi Vizate a 
aprobat înregistrarea interdicţiei, în cazul activelor deja înregistrate în cărţile funciare relevante, 
respectiv în termen de 6 (şase) luni în cazul activelor care nu sunt înregistrate în cărţile funciare la 
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data deciziei adunării generale a acţionarilor. Cumpărătorul va pune la dispoziţie Vânzătorului 
dovezi scrise satisfăcătoare în acest sens.  

7.1.9.3. În cazul în care Entităţile Vizate înstrăinează, construiesc pe, dezmembrează sau grevează 
cu sarcini Activele Conexe înainte de încheierea Procesului de Restructurare, cu încălcarea 
obligaţiei Cumpărătorului prevăzută în Articolul 7.1.9.2, Vânzătorul are dreptul de a solicita Daune 
de la Cumpărător în conformitate cu Articolul 17. Este înţeles ca în caz de arbitraj, arbitrii vor lua în 
calcul, în evaluarea Daunei, valoarea de piaţă a Activelor Conexe care au fost înstrăinate sau preţul 
lor de vânzare. 

7.1.10 Protecţia mediului 

7.1.10.1. Cumpărătorul confirmă că a derulat un studiu de mediu limitat în legătură cu 
amplasamentele Societăţii şi ale Societăţii Controlate. 

7.1.10.2. Cumpărătorul confirmă că a fost informat de Vânzător cu privire la posibilitatea 
apariţiei, după Data Semnării, a unor obligaţii şi răspunderi de mediu suplimentare în sarcina 
Societăţii şi/sau a Societăţii Controlate, în legătură cu necesitatea conformării cu legislaţia privind 
protecţia mediului, inclusiv obligaţii referitoare la prevenirea poluării şi controlul integrat, sau cu (ii) 
poluarea istorică. Acest fapt nu poate fi folosit de către Vânzător ca scuză pentru a fi exonerat de 
orice răspundere şi / sau despăgubire  pentru Contaminare, în conformitate cu Despăgubirea privind 
Mediul prevăzută în Anexa 5. 

7.1.10.3. Cumpărătorul se angajează să îşi folosească prerogativele sale de acţionar majoritar 
în Societate pentru a determina Societatea şi Societatea Controlată să îndeplinească obligaţiile de 
mediu prevăzute în Avizele de Mediu pentru Privatizare, pe parcursul derulării programului de 
Investiţii de Mediu. 

7.1.10.4. Cumpărătorul se angajează să uzeze de prerogativele sale în calitate de acţionar 
majoritar în Societate pentru a determina Societatea şi Societatea Controlată: 

(i) să depună la autoritatea de mediu relevantă documentele pentru autorizarea/reautorizarea 
activităţii, din punct de vedere al protecţiei mediului, în maxim 30 Zile Lucrătoare de la Data 
Finalizării;  

(ii) să depună în scris la autoritatea de mediu relevantă în conformitate cu Legea Aplicabilă 
obligaţiile şi responsabilităţile de mediu asumate de Cumpărător potrivit prezentului Contract. 

7.1.10.5 Pe o perioadă de patru (4) ani începând cu Data Finalizării şi în conformitate cu 
dispoziţiile Articolului 7.1.12 de mai jos, Cumpărătorul se angajează să nu-şi transfere obligaţia 
privind îndeplinirea obligaţiilor de mediu prevăzute în Avizele de Mediu pentru Privatizare către un 
Afiliat Deţinut Integral, cu care Cumpărătorul va răspunde în mod solidar, fără a notifica în scris 
Vânzătorul în baza unui preaviz de 5 Zile Lucrătoare sau unei alte Persoane, fără acordul prealabil 
scris al Vânzătorului care nu va fi însă întârziat sau refuzat în mod nerezonabil. Ulterior acestei 
perioade, nu vor fi necesare niciun fel de notificări sau aprobări prealabile. În cazul nerespectării de 
către Cumpărător a obligaţiilor prevăzute în acest Articol 7.1.10.5 se vor aplica prevederile 
Articolului 14.2. (i)(d). 

7.1.11. Accesul Vânzătorului la informaţii 

Pe o perioadă de patru (4) ani de la Data Finalizării, Cumpărătorul va asigura accesul Vânzătorului 
şi al reprezentanţilor numiţi de acesta, la datele şi informaţiile referitoare la Societate şi la Societatea 
Controlată, informaţii care sunt  necesare pentru a verifica dacă Cumpărătorul şi-a îndeplinit 
obligaţiile asumate în prezentul Contract. Accesul va fi asigurat în baza unei notificări prealabile 
scrise din partea Vânzătorului care va fi transmisă în avans cu o perioadă de timp rezonabilă, cu 
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specificarea ordinii de zi a vizitei, datei, duratei, numelor reprezentanţilor, scopului şi a oricăror 
altor informaţii solicitate în mod rezonabil de Cumpărător. Accesul la informaţii se va face pe baza 
unui acord de confidenţialitate ce urmează a fi semnat de Cumpărător şi de Vânzător şi care va fi 
aplicabil reprezentanţilor Vânzătorului. Ulterior acestei perioade, Vânzătorul nu va mai avea acces 
la informaţii. 

7.1.12 Cesiune  

7.1.12.1. Pe o perioadă de patru (4) ani începând cu Data Finalizării, Cumpărătorul nu va realiza 
următoarele demersuri, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului, care nu va fi refuzat în mod 
nerezonabil: (i) nu va cesiona Acţiunile, nici integral, nici parţial, nu va aproba şi nu va determina în 
niciun fel cesiunea integrală sau parţială a acţiunilor aparţinând Societăţii Controlate în beneficiul 
unei Persoane, alta decât un Afiliat Deţinut Integral al Cumpărătorului, şi (ii) nu va transfera nici 
integral, nici parţial obligaţiile asumate în prezentul Contract în beneficiul unei Persoane, alta decât 
un Afiliat Deţinut Integral al Cumpărătorului. Ulterior celor patru (4) ani nu vor fi necesare niciun 
fel de aprobări prealabile scrise. 

7.1.12.2. Pe o perioadă de patru (4) ani începând cu Data Finalizării, cesiunea integrală sau 
parţială a Acţiunilor şi/sau a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract către un Afiliat Deţinut 
Integral al Cumpărătorului va necesita doar notificarea prealabilă scrisă către Vânzător, cu condiţia 
ca respectivul Afiliat Deţinut Integral să fi agreat în scris că îi este angajată răspunderea prin acest 
Contract şi alte Documentele ale Tranzacţiei. Ulterior celor patru (4) ani nu vor fi necesare niciun fel 
de notificări prealabile. 

7.1.12.3. Orice cesiune va necesita încheierea unui act adiţional la prezentul Contract. Părţile 
se vor întâlni cât mai repede posibil pentru a semna acest act adiţional. În cazul cesiunii în beneficiul 
unei Persoane, alta decât un Afiliat Deţinut Integral al Cumpărătorului, Vânzătorul nu poate refuza 
să semneze în mod nerezonabil, cu condiţia ca Persoana respectivă să aibă capacitatea tehnică şi 
financiară de a-şi îndeplini obligaţiile în baza Contractului. În cazul cesiunii în beneficiul unui 
Afiliat Deţinut Integral al Cumpărătorului, Vânzătorul va fi obligat să semneze actul adiţional în 
termen de 15 zile de la primirea Actului Adiţional semnat de Cumpărător, cu menţiunea că 
Cumpărătorul se angajează să îşi asume răspunderea solidară cu respectivul Afiliat Deţinut Integral 
pentru respectarea de către acesta a prevederilor din prezentul Contract.  

7.1.12.4 În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligaţiilor prevăzute în prezentul Articol 
7.1.12, se vor aplica prevederile Articolului 14.2. (i) (d). 

7.1.13. Drepturi de Proprietate Industrială 

7.1.13.1. În momentul aplicării tehnologiilor existente în Societate şi/sau în Societatea 
Controlată, Cumpărătorul se angajează să respecte (i) contractele privind drepturile de autor şi 
drepturile de proprietate industrială la care Societatea şi/sau Societatea Controlată sunt parte; şi (ii) 
prevederile legale în vigoare ale Legii Aplicabile privind drepturile de autor şi drepturile de 
proprietate industrială. 

7.1.13.2. Cumparatorul se angajează să protejeze şi să nu instrăineze mărcile, brevetele, 
licenţele deţinute de Societate sau de Societatea Controlată în decursul unei perioade de patru (4) ani 
de la Finalizare. 
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7.1.14 Gradul de Integrare a Producţiei  

7.1.14.1.Sub rezerva conformării cu legile şi regulamentele europene şi române, Cumpărătorul va 
depune toate diligenţele pentru a atinge un grad de integrare a producţiei de minim 60% până la 
sfârşitul celui de-al patrulea (4) an de la Data Finalizării. 

7.1.14.2.Cumpărătorul va informa Vânzătorul în scris cu privire la obţinerea gradului de integrare a 
producţiei în termen de 90 de zile calendaristice de sfârşitul fiecărui an, inclusiv după sfârşitul celui 
de-al patrulea (4) an de la Data Finalizării. 

7.1.14.3. În cazul în care gradul de integrare a producţiei nu a fost realizat în conformitate cu 
Articolul 7.1.14.1, Părţile se vor întâlni pentru a discuta cauzele acestei situaţii şi a găsi soluţii 
mutual acceptabile. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a sprijini Cumpărătorul să realizeze 
gradul de integrare  a producţiei dorit, inclusiv prin facilitarea comunicării cu Autorităţile Publice 
locale sau naţionale relevante. 

7.1.15. Nivelul producţiei de Automobile 

7.1.15.1. Cumpărătorul va asigura că activitatea Societăţii şi a Societăţii Controlate se va derula în 
conformitate cu prevederile Planului de Afaceri. În acest sens, Cumpărătorul se angajează să 
realizeze toate investiţiile, să adopte şi să implementeze toate strategiile şi politicile necesare 
Societăţii Controlate pentru a atinge un volum de producţie de peste 250.000 Automobile pana la 
sfârşitul celui de-al patrulea (4) An de Investiţie de la Data Finalizării şi Cumpărătorul va depune 
toate eforturile pentru a atinge un volum al producţiei de 300.000 de Automobile până la sfârşitul 
celui de-al patrulea (4) An de Investiţie de la Data Finalizării. În scopul acestei clauze, prin 
Automobile se va înţelege autovehicule de transport / comerciale şi autoturisme. 

7.1.15.2. Cumpărătorul va prezenta Vânzătorului în termen de 120 zile calendaristice de la termenul 
limită stabilit în Articolul 7.1.15.1, o declaraţie scrisă cu privire la volumul de producţie de 
Automobile obţinut de Societatea Controlată. 

7.1.15.3. În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligaţiilor prevăzute în prezentul Articol 
7.1.15.1. se vor aplica prevederile Articolului 14.2. (i)  (b). 

7.1.16. Încheierea de contracte comerciale  
7.1.16.1.Cumpărătorul se angajează să determine Entităţile Vizate să solicite, în cursul negocierilor 
oricărui contract comercial şi/sau de finanţare ce urmează a fi încheiat după Data Finalizării, 
includerea în aceste contracte a unei clauze prin care părţile contractante să ia cunoştinţa de 
desfăşurarea Procesului de Restructurare şi să accepte să nu se opună sau să nu împiedice în orice 
mod implementarea Procesului de Restructurare.  

7.1.16.2.Prevederea din Sub-articolul 7.1.16.1. de mai sus nu se va aplica contractelor care vor fi 
încheiate cu Autorităţi Publice sau cu furnizorii de utilităţi. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, 
Cumpărătorul nu va fi obligat în niciun caz să determine Entităţile Vizate să modifice contractele 
încheiate de acestea anterior Datei Finalizării, în modalitatea prevăzuta în clauza 7.1.16.1. de mai 
sus. 

7.1.16.3.În situaţia în care Cumpărătorul nu va reuşi să determine Entităţile Vizate să includă în 
contractele încheiate după Data Finalizării prevederi conform Sub-articolului 7.1.16.1. de mai sus şi 
o astfel de parte contractantă contestă desfăşurarea Procesului de Restructurare, Cumpărătorul va 
negocia cu astfel de părţi contractante pentru a ajunge în cel mai scurt timp posibil la o soluţie care 
să permită continuarea implementării Procesului de Restructurare, în conformitate cu prevederile 
Legii Societăţilor Comerciale, inclusiv, fără însa a se limita la constituirea de către Cumpărător a 
unor garanţii în favoarea creditorilor respectivi (fidejusiune) prin care se va obliga să plătească 
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datoria respectivă dacă (i) se dovedeşte a fi valabilă, ajunsă la termen şi îndeplineşte toate celelalte 
condiţii prevăzute în Legea Aplicabilă şi/sau contract pentru  a fi plătită şi (ii) Entitatea Vizata 
relevantă nu o plăteşte. 

 

7.1.17. Respectarea Obligaţiilor Post-Privatizare  

7.1.17.1. În termen de 30 de zile de la îndeplinirea unei anumite Obligaţii Post-Privatizare sau 
la solicitarea rezonabilă a Vânzătorului, Cumpărătorul va face o declaraţie, în forma prevăzută în 
Anexa 24, privind stadiul îndeplinirii uneia sau mai multora din Obligaţiile sale Post-Privatizare. 
Din raţiuni de bună organizare, Vânzătorului i se poate solicita să constate în scris realizarea de către 
Cumpărător a fiecăreia dintre  Obligaţiile Post-Privatizare ale acestuia. Pentru evitarea oricăror 
neclarităţi, acest lucru nu va scuti Cumpărătorul de obligaţia sa de a preda Vânzătorului certificatul 
auditorului intern atestând îndeplinirea obligaţiilor de investiţii după cum este prevăzut în mod 
specific în Articolele 8.2 şi 10.2 din prezentul Contract. 

7.1.17.2. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, în urma absorbţiei Societăţii şi a Mecatim de către 
Societatea Controlată, precum şi după divizarea Societăţii Controlate, Cumpărătorul va continua să 
respecte Obligaţiile Post-Privatizare (inclusiv Investiţiile Tehnologice şi de Mediu şi obligaţiile în 
legătură cu capitalul de lucru, conform Articolului 8, 9 şi 10) prin raportare la Societatea Controlată. 

7.2. RESTRUCTURAREA POST-FINALIZARE A ENTITĂŢILOR VIZATE  

7.2.1. Vânzătorul va determina Entităţile Vizate să iniţieze şi să implementeze Procesul de 
Restructurare (după cum a fost prezentat în mod substanţial în Anexa 3 la prezentul Contract), după 
cum urmează: 

I. In privinţa procesului de fuziune a Entităţilor Vizate (fuziune prin absorbţia 
Companiei şi a Mecatim în Societatea Controlată): 

7.2.1.1.Cumpărătorul îşi va exercita prerogativele de acţionar majoritar (direct, şi respectiv, 
indirect) în Entităţile Vizate, în vederea implementării Procesului de Restructurare; 

7.2.1.2.Cumpărătorul va determina pe fiecare dintre  Entităţile Vizate (prin consiliile de 
administraţie ale acestora) să numească unul sau mai mulţi experţi pentru pregătirea 
documentelor de fuziune. Experţii vor fi selecţionaţi dintre  firmele de audit din “big 
4” (PwC, KPMG, Deloitte, E&Y) sau dintre  alte societăţi de contabilitate/audit care 
se bucură de reputaţie naţională sau internaţională. Cumpărătorul va solicita 
consimţământul prealabil al Vânzătorului cu privire la expertul/experţii propuşi, 
consimţământ care nu va fi refuzat în mod nejustificat. În cazul în care Vânzătorul nu 
răspunde Cumpărătorului în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data 
primirii notificării Cumpărătorului, consimţământul Vânzătorului privind propunerea 
Entităţilor Vizate de numire a experţilor va fi considerat acordat. În cazul în care 
Vânzătorul nu este de acord cu nominalizarea experţilor şi informează pe Cumpărător 
în legătură cu dezacordul sau în termenul de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare, 
prevederile Articolului  17.1- 17.3 se vor aplica în mod corespunzător;  

7.2.1.3.Cumpărătorul va determina Entităţile Vizate să asigure ca părţile implicate (adică, 
reprezentanţii Entităţilor Vizate, experţii/auditorii numiţi) pregătesc documentaţia de 
fuziune relevanta conform Legii Aplicabile şi Procesului de Restructurare, şi în cel 
mai scurt timp în mod rezonabil posibil; 

7.2.1.4.Ulterior pregătirii documentelor de fuziune în conformitate cu Legea Aplicabilă şi 
Procesul de Restructurare (inclusiv planul de fuziune) şi confirmarea acestora şi a 
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acordului de principiu al consiliului de administraţie al fiecăreia dintre  Entităţile 
Vizate, dar înainte de aprobarea lor finală de către consiliile de administraţie ale 
fiecărei Entitatea Vizate şi înainte de depunerea acestora la oficiile registrului 
comerţului relevante, Cumpărătorul va pune la dispoziţia Vânzătorului, 
Departamentul de Administrare a Portofoliilor, planul de fuziune alături de raportul 
experţilor şi de raportul administratorilor pregătite de fiecare dintre  Entităţile Vizate, 
pentru analiza şi aprobarea prealabilă a acestora. În cazul în care Vânzătorul nu 
răspunde Cumpărătorului în termen de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare de la data 
primirii planului de fuziune şi a restului documentaţiei relevante, consimţământul 
Vânzătorului în legătură cu planul de fuziune va fi considerat acordat şi Entităţile 
Vizate pot trece la implementarea acestuia. În cazul în care Vânzătorul nu este de 
acord cu planul de fuziune şi informează pe Cumpărător în legătură cu acest dezacord 
în termenul mai-sus menţionat de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare, prevederile 
Articolului 17.1-17.3 se vor aplica în mod corespunzător; pana la soluţionarea finală a 
disputei de mai sus dintre  Părţi procesul de fuziune va fi suspendat şi Cumpărătorul 
se angajează să asigure că această obligaţie este respectată de către consiliile de 
administraţie ale Entităţilor Vizate; 

7.2.1.5.În termen de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare de la obţinerea aprobării necondiţionate 
a Vânzătorului cu privire la planul de fuziune, Cumpărătorul va determina convocarea 
consiliilor de administraţie ale fiecărei Entităţi Vizate şi aprobarea planului de 
fuziune, inclusiv documentaţia aferenta; 

7.2.1.6.În termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data celei din urmă aprobări a 
documentaţiei de fuziune (inclusiv planul de fuziune) de către consiliul de 
administraţie al fiecărei Entitatea Vizate, Cumpărătorul se angajează să determine 
Entităţile Vizate să depună documentaţia de fuziune (inclusiv planul de fuziune) la 
oficiile registrului comerţului relevante şi să coopereze cu funcţionarii registrului 
comerţului şi cu judecătorul delegat la registrul comerţului în vederea punerii la 
dispoziţie a  întregii documentaţii; Cumpărătorul se angajează în continuare să 
determine Entităţile Vizate să coopereze cu expertul numit de judecătorul delegat la 
registrul comerţului pentru a analiza planul de fuziune, în cel mai scurt timp cu 
putinţă; 

7.2.1.7.În cazul în care după publicarea planului de fuziune în Monitorul Oficial oricare 
dintre  creditorii Entităţilor Vizate contestă planul de fuziune şi restructurarea 
Entităţilor Vizate în conformitate cu acest plan, Cumpărătorul va determina Entităţile 
Vizate să depună toate diligenţele pentru a găsi o soluţie rezonabilă care să facă 
posibilă continuarea procesului de fuziune şi să notifice pe Vânzător despre existenţa 
respectivelor contestări. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere cu 
creditorii contestatari în termen de 30 de zile de la data începerii negocierilor cu 
aceştia astfel încât să se permită desfăşurarea procesului de fuziune, conform 
Articolului 7.1.16, Cumpărătorul va determina Entităţile Vizate să ia toate măsurile 
necesare pentru soluţionarea acestor diferende prin mijloace judiciare, conform Legii 
Aplicabile. Pe parcursul negocierilor cu creditorii contestatari, Părţile (Vânzătorul şi 
Cumpărătorul) se angajează să îşi pună la dispoziţie reciproc informaţiile în posesia 
cărora se află şi să asiste Entităţile Vizate în finalizarea procedurilor litigioase faţă de 
respectivii creditori; 

7.2.1.8.În termenul stabilit de articolul 246 din Legea Societăţilor Comerciale, Cumpărătorul 
va determina Entităţile Vizate să convoace adunarea generală extraordinara a 
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acţionarilor a fiecăreia dintre  Entităţile Vizate în vederea aprobării finalizării fuziunii 
şi a aprobării noului act constitutiv al Societăţii Controlate; Cumpărătorul îşi va 
exercita prerogativele sale de acţionar majoritar (direct şi, respectiv, indirect) al 
Entităţilor Vizate în vederea implementării planului de fuziune şi a noului act 
constitutiv al Societăţii Controlate; 

7.2.1.9.Cumpărătorul va determina Entităţile Vizate să depună la oficiile relevante ale 
registrului comerţului deciziile adoptate de către adunările acţionarilor Entităţilor 
Vizate la care s-a făcut referire în Sub-articolul 7.2.1.8. de mai sus, în termen de 10 
(zece) Zile Lucrătoare de la adoptarea acestora. 

7.2.1.10. Pentru evitarea oricărui dubiu, Cumpărătorul nu va dobândi interese 
proprietare /economice în Activele Conexe. 

II. Obligaţiile Cumpărătorului stabilite în secţiunea I de mai sus cu privire la procesul de 
fuziune parte a Procesului de Restructurare se vor aplica mutatis mutandis procesului 
ulterior de divizare, detaliat în Procesul de Restructurare. 

7.2.2. În urma finalizării divizării Societăţii Controlate şi creării Noii Societăţi, astfel cum este 
definită în Anexa 3 la prezentul Contract, Vânzătorul şi Cumpărătorul se angajează să efectueze un 
schimb între acţiunile deţinute de fiecare dintre  aceştia în Societatea Controlată şi Noua Societate, 
după cum urmează: Vânzătorul va cesiona Cumpărătorului acţiunile deţinute în Societatea 
Controlată, iar Cumpărătorul va cesiona Vânzătorului, în schimbul acestor acţiuni, un număr din 
acţiunile sale în Noua Societate, echivalent a 72,40316% din Activele Conexe nete transferate de la 
Societate şi de la Societatea Controlată precum şi 74,13% din valoarea Activelor Conexe nete 
transferate de la Mecatim. Valorile de mai sus au fost calculate în baza structurii acţionariatului din 
Societate şi Mecatim la Data Semnării. În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligaţiilor 
prevăzute în acest Articol 7.2.2, Articolul 14.2 (ii) (b) va fi aplicabil.  

7.2.3 Cat mai curând posibil după înfiinţarea Noii Societăţi, Părţile vor suplimenta Gajul pe 
Acţiuni pentru Restructurare pentru a purta inclusiv asupra a 50% din acţiunile deţinute de către 
Cumpărător în Noua Societate. 

7.2.4 Vânzătorul va depune toate eforturile în vederea achiziţionării de la acţionarii minoritari de 
participaţii în Societate în termen de trei (3) luni de la Data Finalizării, prin oferirea de acţiuni pe 
care le deţine în alte societăţi în schimbul  acţiunilor emise de Societate. 

7.2.5 Vânzătorul se angajează prin prezentul Contract să vândă Cumpărătorului toate acţiunile 
dobândite de la acţionarii minoritari în conformitate cu Articolul 7.2.4 de mai sus la acelaşi Preţ Per 
Acţiune prevăzut în acest Contract.  Tranzacţia de vânzare-cumpărare va fi efectuata în termen de 
cel mult 30 de Zile Lucrătoare de la înregistrarea conform legii a Vânzătorului ca acţionar în 
Societate sau în Societatea Controlată. Dacă Vânzătorul refuza să vândă respectivele acţiuni 
conform prezentului Articol 7.2.2 în termenul mai sus menţionat de 30 de Zile Lucrătoare, 
Cumpărătorul va fi îndreptăţit să  întrerupă Procesul de Restructurare până la respectarea de către 
Vânzător a obligaţiei sale de a vinde. 

7.2.6 Dacă după achiziţionarea de către Vânzător de acţiuni suplimentare de la anumiţi acţionari 
minoritari ai Societăţii, şi după achiziţia de către Cumpărător a acestor acţiuni, şi respectiv după 
schimbul de acţiuni în Noua Societate pentru acţiuni în Societatea Controlată conform Art. 7.2.2, 
Cumpărătorul mai deţine în Noua Societate acţiuni, atunci Cumpărătorul va oferi aceste acţiuni 
rămase în Noua Societate către orice acţionari minoritari rămaşi în Societatea Controlată în scopul 
achiziţionării tuturor participaţiilor acestora. Oferta făcută foştilor acţionari ai Societăţii poate 
include şi o componentă bănească. Dacă, după achiziţionarea tuturor participaţiilor acţionarilor 
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minoritari, Cumpărătorul păstrează încă acţiuni în Noua Societate va cesiona aceste acţiuni către 
Vânzător cu titlu gratuit iar Vânzătorul acceptă aceste acţiuni astfel cum au fost oferite de către 
Cumpărător. 

7.2.7 Pentru evitarea oricăror neclarităţi în cazul obţinerii de către Cumpărător de noi acţiuni în 
Societate sau în Societatea Controlată, după caz, Articolele 7.2.3 şi 11.2.3 se vor aplica în mod 
corespunzător. 

7.2.8. In termen de 30 (treizeci) de zile de la sfârşitul fiecărei perioade de 12 luni de la Data 
Finalizării, Cumpărătorul va pune la dispoziţia Vânzătorului un raport cuprinzător privind stadiul 
desfăşurării Procesului de Restructurare precum şi copii ale  întregii documentaţii aferente. 
Cumpărătorul va pune în mod prompt la dispoziţia Vânzătorului orice informaţie suplimentară 
solicitată de către Vânzător în legătură cu implementarea Procesului de Restructurare aflată în 
posesia sa sau va determina Entităţile Vizate să pună la dispoziţie informaţiile suplimentare 
solicitate. 

7.2.9. In cazul în care Procesul de Restructurare nu este finalizat în termen de 30 de luni de la Data 
Finalizării, Părţile se vor întâlni şi vor analiza circumstanţele care au împiedicat finalizarea 
Procesului de Restructurare pentru a ajunge la o înţelegere privind modul în care se va proceda în 
continuare. În cazul în care Părţile nu pot ajunge la o înţelegere în termen de 30 (treizeci) de Zile 
Lucrătoare de la data începerii discuţiilor, problema va fi supusă arbitrajului conform Articolului 17 
de mai jos. Cumpărătorul nu va fi ţinut responsabil pentru nicio întârziere în implementarea Planului 
de Restructurare care nu se află sub controlul său (inclusiv întârzieri cauzate de creditori ai 
Entităţilor Vizate, sub rezerva dispoziţiilor din Articolul 7.1.16, sau de acţionari minoritari, etc). 
Costurile suportate în legătură cu Procesul de Restructurare, inclusiv onorariile experţilor şi ale altor 
consultanţi angajaţi de Entităţile Vizate vor fi stabilite în condiţiile pieţei.  

7.2.10. În desfăşurarea Procesului de Restructurare, Cumpărătorul se angajează să protejeze 
interesele acţionarilor minoritari ai Entităţilor Vizate şi să asigure acestora un tratament corect pe 
baza negocierilor cu aceştia. 

7.2.11 Pentru evitarea oricăror neclarităţi, lista Activelor Conexe va fi ajustată cu activele asupra 
cărora Entităţile Vizate sau succesorii acestora pierd dreptul de proprietate pentru motive dincolo de 
controlul acestora sau din cauze existente anterior Datei Finalizării sau, după caz, cu active distruse 
ca urmare a unor cauze de forţa majoră. 

7.2.12 În desfăşurarea Procesului de Restructurare, în măsura permisă de atribuţiile sale conform 
Legii Aplicabile şi în urma unei solicitări scrise a Cumpărătorului, Vânzătorul va depune toate 
eforturile necesare pentru a oferi sprijin rezonabil Cumpărătorului şi Entităţilor Vizate şi a coopera 
la solicitare rezonabilă pentru finalizarea Procesului de Restructurare în cel mai scurt timp cu 
putinţă. 

7.3 Garantarea Procesului de Restructurare 

7.3.1. În vederea garantării obligaţiei sale de despăgubire prevăzute în Articolul 14.2 (ii, b) 
Cumpărătorul va semna la Data Semnării împreună cu Vânzătorul contractul privind Gajul 
pe Acţiuni pentru Restructurare.  

7.3.2. Gajul pe Acţiuni pentru Restructurare va deveni efectiv la Data Finalizării, va fi valabil pe  
întreaga durată a Procesului de Restructurare, dar nu mai puţin de o perioada de 36 de luni de 
la Data Finalizării. 

7.3.3. În cazul în care participaţia Cumpărătorului în Societate sau în succesoarele acesteia va 
creşte, Părţile sunt de acord să suplimenteze Gajul pe Acţiuni pentru Restructurare cu acel 
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număr de acţiuni emise de către Societate sau de către succesoarele sale care, în caz de 
punere în executare a gajului în integralitatea sa, nu ar atrage scăderea participaţiei 
Cumpărătorului în Societate sau în succesoarele acesteia sub 50% plus o acţiune din capitalul 
social. 

7.3.4. În cazul în care participaţia Cumpărătorului în Societate sau în succesoarele acesteia va 
scădea, Părţile sunt de acord să reducă, respectiv Vânzătorul să elibereze, acel număr de 
acţiuni gajate prin Gajul pe Acţiuni pentru Restructurare astfel încât să se asigure ca, în caz 
de punere în executare integrală a gajului, participaţia Cumpărătorului în Societate sau în 
succesoarele acesteia nu va scădea sub 50% plus o acţiune. 

7.3.5. Cumpărătorul se angajează să efectueze modificările necesare şi formalităţile de publicitate 
ale Gajului pe Acţiuni pentru Restructurare în registrul acţionarilor Societăţii, ţinut la 
Societatea de Registru, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la Data Finalizării şi, la solicitarea 
Societăţii de Registru, Vânzătorul va oferi sprijin adecvat în acest scop. Costurile 
modificărilor şi taxele necesare înregistrării vor fi suportate de către Cumpărător. Această 
obligaţie se aplică în mod corespunzător în cazul modificării obiectului Gajului pe Acţiuni 
pentru Restructurare. 

7.3.6. Cumpărătorul va acorda Vânzătorului tot sprijinul necesar în vederea înregistrării Gajului pe 
Acţiuni pentru Restructurare la Arhiva Electronica de garanţii Reale Mobiliare.    

7.4. Calculul şi distribuirea anumitor resurse   

7.4.1. Prin derogare de la obligaţiile directe şi indirecte ale Vânzătorului între Data Semnării şi 
Data Finalizării, Părţile convin în mod expres ca Vânzătorul va fi avea dreptul ca, imediat 
după Data Semnării, dar anterior Datei Finalizării, să convoace adunarea generală a 
acţionarilor Societăţii şi să determine aprobarea implementării acţiunilor detaliate în cele ce 
urmează. Ulterior acestei aprobări şi în temeiul acesteia, consiliul de administraţie al 
Societăţii Controlate va estima suma Excesului de Lichiditate Neta şi va depune intr-un cont 
escrow 80% din această sumă estimată a exista la Data Semnării în Societatea Controlată. 
Contul escrow va fi deschis în temeiul unui contract de escrow încheiat între Societatea 
Controlată, Vânzător şi agentul de escrow. Restul de 20% din suma Excesului de Lichiditate 
Neta va rămâne la dispoziţia Societăţii Controlate şi va fi folosit drept capital de lucru pentru 
îndeplinirea activităţilor comerciale curente. 

7.4.2. Agentul de escrow care va menţine contul escrow va fi ales împreună de către Părţi şi supus 
aprobării ulterioare a adunării generale a acţionarilor Societăţii, iar operarea contului de 
escrow se va face prin semnătura conjunctă a reprezentanţilor împuterniciţi ai Societăţii 
Controlate şi ai Vânzătorului. Costurile de menţinere şi operare a contului de escrow vor fi 
deduse din Excesul de Lichiditate Netă. 

7.4.3. Orice venituri în bani ale Societăţii Controlate, înregistrate între Data Semnării şi Data 
Finalizării vor fi transferate de către Societatea Controlată în contul escrow, respectiv vor fi 
reţinute ca şi capital de lucru în proporţiile menţionate în Articolul 7.4.1 de mai sus. 

7.4.4. În termen de 90 de zile de la desemnarea noului consiliu de administraţie al Societăţii 
Controlate, Cumpărătorul va solicita conducerii Societăţii Controlate să informeze 
Vânzătorul şi Cumpărătorul asupra volumului Excesului de Lichiditate Netă în Societatea 
Controlată la Data Finalizării prin emiterea unei declaraţii care va arata Excesul de 
Lichiditate Netă. Această declaraţie va fi însoţită de un proiect de raport întocmit de către o 
firmă independentă de contabili autorizaţi de reputaţie internaţională (”Contabilii 
Independenţi”), care va fi desemnată de către Părţi. Oricare şi toate onorariile, costurile şi 
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cheltuielile suportate în legătură cu Contabilii Independenţi se vor deduce din Excesul de 
Lichiditate Netă. 

7.4.5. Vânzătorul va asigura ca în termen de 15 Zile Lucrătoare cu începere din ziua următoare 
transmiterii de către Cumpărător către Vânzător a declaraţiei conducerii Societăţii Controlate 
şi a proiectului de raport al Contabililor Independenţi privind valoarea Excesului de 
Lichiditate Netă, Vânzătorul va confirma Cumpărătorului poziţia sa. Dacă Vânzătorul 
notifică faptul că este de acord cu valoarea Excesului de Lichiditate Netă sau nu răspunde în 
acel termen, valoarea Excesului de Lichiditate Netă în forma comunicata de Cumpărător va 
fi finală şi obligatorie pentru Părţi. 

7.4.6. Dacă Vânzătorul nu este de acord cu stabilirea valorii Excesului de Lichiditate Netă, va 
transmite Cumpărătorului în termenul de 15 Zile Lucrătoare prevăzut în articolul 7.4.5 de 
mai sus o explicaţie scrisă a motivelor de contestare a valorii Excesului de Lichiditate Netă şi 
ajustările propuse („Ajustările Propuse ale Vânzătorului”). 

7.4.7. În termen de 15 Zile Lucrătoare cu începere din ziua după primirea Ajustărilor Propuse ale 
Vânzătorului, Cumpărătorul va notifica Vânzătorului dacă este sau nu de acord cu Ajustările 
Propuse ale Vânzătorului. Dacă Cumpărătorul notifică acordul sau cu Ajustările Propuse ale 
Vânzătorului în termenul de 15 Zile Lucrătoare sau nu notifică pe Vânzător în această 
perioadă, valoarea Excesului de Lichiditate Netă comunicata Cumpărătorului, în forma 
ajustată de către Ajustările Propuse ale Vânzătorului, va fi finală şi obligatorie pentru Părţi. 

7.4.8. În cazul în care Cumpărătorul notifică Vânzătorului în 15 Zile Lucrătoare că nu este de acord 
cu Ajustările Propuse ale Vânzătorului şi dacă Părţile nu agreează asupra problemelor în 
dispută în legătură cu Excesul de Lichiditate Neta în 30 de Zile Lucrătoare de la data 
notificării menţionate mai sus, Părţile vor prezenta chestiunile în disputa unei alte firme 
independente de contabili autorizaţi având o reputaţie internaţională şi care nu are nicio 
relaţie semnificativă cu niciuna dintre  Părţi („Expertul”). Alegerea acestei firme se va face 
prin acordul Părţilor.  

7.4.9. Expertul va acţiona conform următoarelor principii:  

(i)  Expertul va acţiona în calitate de expert, şi nu de arbitru; 

(ii) Expertul va aplica numai politicile contabile IFRS; 

(iii) sarcina expertului va fi să rezolve chestiunile în disputa în 90 de Zile Lucrătoare de la 
numirea sa; 

(iv) fiecare dintre  Părţi va furniza Expertului toate informaţiile pe care acesta le solicita în 
mod rezonabil şi acesta va fi îndreptăţit, în măsura în care consideră potrivit, să ia în 
considerare asemenea informaţii şi, de asemenea, să se bazeze pe contabilitatea şi  
înregistrările Societăţii Controlate; 

(v) în absenţa fraudei sau a unei greşeli manifeste, decizia Expertului va fi finală şi 
obligatorie pentru Părţi; şi 

(vi) costurile Expertului vor fi deduse din Excesul de Lichiditate Netă. 

7.4.10. În urma determinării Excesului de Lichiditate Netă, Vânzătorul şi Societatea Controlată vor 
retrage din contul de escrow (în care a fost depozitat 80% din suma Excesului de Lichiditate 
Netă estimată iniţial, conform Articolului 7.4.1) sumele identificate ca fiind în plus faţă de 
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valoarea corectă a Excesului de Lichiditate Neta sau, din contra, vor depune în contul de 
escrow acele sume identificate ca lipsind din valoarea corectă a Excesului de Lichiditate 
Netă. 

7.4.11. În baza valorii Excesului de Lichiditate Netă, Părţile vor estima o rezervă necesară acoperirii 
costurilor Procesului de Restructurare (“Rezerva de Restructurare”) pe baza propunerii 
justificate a consiliului de administraţie al Societăţii Controlate, iar Vânzătorul şi Societatea 
Controlată vor determina transferul acestei sume într-un cont bancar dedicat, deschis pe 
numele Societăţii Controlate şi care va fi operat prin semnătura conjunctă a reprezentanţilor 
împuterniciţi ai Societăţii Controlate şi ai Vânzătorului. Vânzătorul nu va refuza propunerea 
de mai sus în mod nerezonabil. 

7.4.12. Costurile Procesului de Restructurare vor fi plătite lunar din Rezerva de Restructurare, în 
baza ordinelor de plată semnate în mod conjunct de către reprezentanţii împuterniciţi ai 
Societăţii Controlate şi ai Vânzătorului. 

7.4.13. Diferenţa dintre  80% din Excesul de Lichiditate Netă şi Rezerva de Restructurare 
(“Lichiditatea Disponibilă”) va rămâne depozitată în contul escrow menţionat în Articolul 
7.4.1 de mai sus şi va fi transferată integral către Noua Societate în urma Procesului de 
Restructurare. 

7.4.14. În situaţia în care Procesul de Restructurare implică cheltuieli suplimentare, sumele necesare 
vor fi transferate din Lichiditatea Disponibilă în Rezerva de Restructurare cu aprobarea 
comună a Vânzătorului şi a Societăţii Controlate, în baza propunerii fundamentate a 
consiliului de administraţie al Societăţii Controlate. Vânzătorul nu va refuza în mod 
nerezonabil să îşi dea consimţământul. Orice suma rămasa din Rezerva de Restructurare la 
sfârşitul Procesului de Restructurare va fi transferată către Noua Societate.  

 

8. INVESTIŢII DE MEDIU  

8.1. Valoarea investiţiei 
8.1.1. Cumpărătorul se angajează să realizeze în Societate şi/sau în Societatea Controlată, cu 
utilizarea Surselor de Investiţie, într-un interval de 2 Ani de Investiţie, o investiţie în vederea 
protecţiei mediului în valoare totală de 2 milioane Euro pentru îndeplinirea obligaţiilor de mediu din 
prevederile programului de conformare prevăzute în Avizele de Mediu pentru Privatizare şi în 
conformitate cu Oferta Tehnică. În cazul în care obligaţiile de mediu ale Cumpărătorului sunt 
îndeplinite în conformitate cu Avizele de Mediu pentru Privatizare prin investirea unei sume mai 
mici de 2 milioane de Euro, diferenţa va fi de asemenea utilizată pentru investiţii de mediu.  

8.1.2. Investiţia va fi planificată defalcat pe Ani de Investiţie aşa  cum se arată în Anexa 25. 
Această planificare nu dă însă naştere unor angajamente în sarcina Cumpărătorului de a atinge 
valoarea anuală stabilită a investiţiei, cu condiţia ca valoarea totală a investiţiei să fie atinsă până la 
sfârşitul celui de al doilea (2) An de Investiţie. Primul An de Investiţie va începe la Data Finalizării. 
Obligaţiile privind investiţiile care nu sunt îndeplinite pe durata unui An de Investiţie se vor reporta  
pentru cel de al doilea (2) An de Investiţie, astfel încât Obligaţiile de Mediu să fie îndeplinite până la 
sfârşitul celui de al doilea An de Investiţie după Data Finalizării. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, 
dreptul Cumpărătorului de a amâna Investiţia de Mediu nu va îndreptăţi Societatea/Societatea 
Controlată la amânarea îndepliniri obligaţiilor stabilite prin programele de conformare. 
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8.2. Confirmarea îndeplinirii Investiţei de Mediu  

8.2.1. În termen de 120 Zile Lucrătoare de la sfârşitul celui de-al doilea An de Investiţie de la Data 
Finalizării, Cumpărătorul va furniza Vânzătorului o declaraţie scrisă semnată de Cumpărător şi 
însoţită de o confirmare emisă de un auditor intern şi de o confirmare emisă de autoritatea de mediu 
relevantă care confirmă îndeplinirea obligaţiilor de mediu şi a prevederilor programului de 
conformare, prevăzute în Articolul 8.1 de mai sus şi în Avizele de Mediu pentru Privatizare. 

8.2.2. În cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a transmite declaraţia scrisă 
şi/sau confirmarea emisă de auditorul intern şi de către autoritatea de mediu competentă în termenul 
stabilit şi/sau de a determina Societatea şi/sau Societatea Controlată să permită accesul Vânzătorului 
şi al reprezentanţilor acestuia la informaţiile relevante, Cumpărătorul va fi ţinut la plata unei 
penalităţi de 10.000 de Euro/zi de întârziere, ce excepţia cazului în care respectiva întârziere poate fi 
imputată autoritarii de mediu. 

9. CAPITAL DE LUCRU 

9.1 Pentru a menţine activităţile curente ale Societăţii şi/sau ale Societăţii Controlate, conform 
definiţiei din articolul 7.1.1., Cumpărătorul se angajează să crediteze conturile Societăţii şi/sau ale 
Societăţii Controlate cu un nivel adecvat de capital de lucru şi să menţină respectivul nivel adecvat 
de capital de lucru la dispoziţia Societăţii şi/sau a Societăţii Controlate. În cazul în care valoarea 
capitalului de lucru depăşeşte pragurile pentru care consiliul de administraţie al Societăţii Controlate 
poate lua decizii în mod valabil, obligaţia respectivă de a asigura capitalul de lucru va fi condiţionată 
de obţinerea aprobării prealabile a adunării generale a acţionarilor Societăţii şi/sau a Societăţii 
Controlate.  

 

10. INVESTIŢII TEHNOLOGICE  

10.1. Valoarea investiţiei 

10.1.1. Cumpărătorul se angajează să realizeze în Societate şi/sau în Societatea Controlată, Investiţii 
Tehnologice în valoarea totală de 675.000.000 (şase sute şaptezeci şi cinci de milioane) Euro, cu 
utilizarea Surselor de Investiţie, într-un interval de patru Ani de Investiţie de la Data Finalizării, în 
conformitate cu Oferta Tehnică.  

10.1.2. Investiţia va fi planificată defalcat pe o perioada de patru Ani de Investiţie aşa  cum se arată 
în Anexa 25. Această planificare nu dă însă naştere unor angajamente suplimentare în sarcina 
Cumpărătorului, de a atinge valoarea anuală stabilită a investiţiei, cu condiţia ca valoarea totală a 
investiţiei să fie atinsă până la sfârşitul celui de al patrulea (4) An de Investiţie. Primul An de 
Investiţie începe la Data Finalizării. Obligaţiile privind investiţiile care nu sunt îndeplinite pe durata 
unui An de Investiţie se vor reporta pentru următorii Ani de Investiţie, astfel încât să fie atinsă 
valoarea totală a obligaţiilor privind Investiţiile Tehnologice până la sfârşitul celui de al patrulea (4) 
An de Investiţie după Data Finalizării. 

10.1.3. Cumpărătorul va realiza investiţiile în Societatea Controlată fie în mod direct, fie prin 
intermediul Societăţii, Cumpărătorul fiind liber să utilizeze oricare şi toate dintre  mijloacele 
prevăzute în Legea Aplicabilă privind îndeplinirea obligaţiilor de Investiţii Tehnologice şi de Mediu, 
cu excepţiile prevăzute în mod expres în art. 7.1.8. 
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10.2. Confirmarea investiţiei 

10.2.1. În termen de 120 de zile calendaristice următoare sfârşitului de An Investiţional, 
Cumpărătorul va transmite Vânzătorului o declaraţie scrisă, semnată de către Cumpărător, 
contrasemnată de către Societate şi/sau de Societatea Controlată şi atestată de către auditorul intern, 
în forma stabilita în Anexa 26, referitoare la respectarea de către Cumpărător a fiecăreia dintre  
Obligaţiile sale de Investiţii Tehnologice pentru Anul de Investiţie respectiv. 

Cu excepţia fraudei sau a relei credinţe din partea Cumpărătorului şi/sau a auditorului financiar, 
această declaraţie scrisă va constitui proba finală a îndeplinirii obligaţiilor de Investiţii Tehnologice 
de către Cumpărător, dacă nu este contestată de către Vânzător în 10 Zile Lucrătoare de la data 
transmiterii acesteia. 

10.2.2. Neîndeplinirea obligaţiei de a transmite declaraţia scrisă. 

În cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a transmite declaraţia şi certificatul  în 
termenul stabilit sau de a determina Societatea şi/sau Societatea Controlată să permită accesul 
Vânzătorului şi al reprezentanţilor acestuia la informaţiile relevante, Cumpărătorul va fi ţinut la 
plata unei penalităţi de 10.000 Euro/zi de întârziere.  

 

11. GARANTAREA INVESTIŢIILOR TEHNOLOGICE ŞI DE MEDIU 

11.1 În fiecare an şi până la sfârşitul celui de-al patrulea (4) an de la Data Finalizării, 
Cumpărătorul se angajează să garanteze realizarea obligaţiilor privind Investiţiile de Mediu şi 
Investiţiile Tehnologice asumate conform Articolelor 8 şi 10 de mai sus prin constituirea în favoarea 
Vânzătorului a unor garanţii reale mobiliare care să acopere integral valoarea Investiţiilor 
Tehnologice şi de Mediu planificate pentru fiecare An de Investiţie în parte. 

11.2. Crearea de garanţii reale mobiliare în favoarea Vânzătorului  

11.2.1 Cumpărătorul se angajează să creeze în favoarea Vânzătorului Gajul pe Acţiuni prin 
încheierea cu Vânzătorul, la Data Semnării, a unui contract de gaj care va intra în vigoare la 
Finalizare şi care va fi valabil pe durata primului An de Investiţie plus 160 zile. 

11.2.2. În vederea asigurării îndeplinirii de către Cumpărător a obligaţiilor de Investiţii de Mediu şi 
Tehnologice asumate conform Articolelor 8 şi 10 ale acestui Contract, Gajul pe Acţiuni va fi 
constituit, la Data Finalizării, asupra a 50% din Acţiuni. 

11.2.3 În cazul în care cota Cumpărătorului în capitalul social al Societăţii sau în cel al 
succesoarelor acesteia va creste fie ca urmare a Procesului de Restructurare sau a achiziţionării de 
acţiuni suplimentare de la Vânzător sau ca urmare a majorărilor de capital în Societate şi/sau în 
Societatea Controlată, Cumpărătorul se angajează  să suplimenteze Gajul pe Acţiuni ce garantează 
obligaţiile privind Investiţiile de Mediu şi Tehnologice asupra unui număr de acţiuni suplimentare 
ale Societăţii şi/sau Societăţii Controlate sau ale succesoarelor acestora, necesar păstrării unui gaj 
asupra a 50% din cota de capital social valid înregistrată şi deţinută de Cumpărător în Societate sau 
în succesorii acesteia în orice moment.       

11.2.4. Gajul pe Acţiuni constituit va fi extins în mod automat, succesiv, în fiecare An de Investiţie 
următor pentru  întreaga perioadă de timp în care obligaţia cu privire la Investiţiile de Mediu şi 
Investiţiile Tehnologice va continua să existe, până la certificarea finală şi confirmarea potrivit 
prevederilor Articolului 8.2 şi ale Articolului 10.2 a îndeplinirii Investiţiilor de Mediu şi a 
Investiţiilor Tehnologice.  
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11.2.5. Cumpărătorul se angajează să opereze modificările necesare şi operaţiunile de publicitate 
pentru Gajul pe Acţiuni în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de Societatea de Registru, în termen 
de 5 Zile Lucrătoare de la Data Finalizării, şi, dacă Societatea de Registru va solicita acest lucru, 
Vânzătorul va oferi sprijinul corespunzător atingerii acestui scop. Costurile aferente modificărilor şi 
onorariile necesare înregistrării vor fi suportate de Cumpărător. Cumpărătorul va acorda 
Vânzătorului tot sprijinul necesar în vederea înregistrării Gajului pe Acţiuni la Arhiva de Garanţii 
Reale Mobiliare. 

11.2.6. Cu cel puţin 30 de Zile Lucrătoare înainte de expirarea valabilităţii Gajului pe Acţiuni, 
Cumpărătorul va furniza Vânzătorului, dovada conform căreia toate formalităţile necesare 
prelungirii valabilităţii Gajului pe Acţiuni pentru Anul de Investiţie următor, inclusiv înregistrarea 
extinderii, la Societatea de Registru, au fost îndeplinite. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, 
prezentul Articol 11.2.6. va fi aplicabil pentru ultima dată la sfârşitul celui de-al treilea (3) An de 
Investiţie. 

11.2.7 În termen de 15 Zile Lucrătoare care urmează înregistrării valide a fuziunii dintre  Societate 
şi Societatea Controlată astfel cum este descrisă în Pocesul de Restructurare, Părţile vor nova Gajul 
pe Acţiuni după cum se prevede în Articolele 11.2.2 şi 11.2.3 astfel încât gajul să se constituie 
asupra unui număr corespunzător de Acţiuni în Societatea Controlată. Cumpărătorul îşi asuma 
obligaţia de a realiza formalităţile de publicitate în ce priveşte Gajul pe Acţiuni la Societatea de 
Registru a Societăţii Controlate în termen de 5 Zile Lucrătoare de la semnarea respectivului contract 
de novaţie. Cumpărătorul va acorda Vânzătorului tot sprijinul necesar în vederea înregistrării 
Gajului pe Acţiuni la Arhiva de Garanţii Reale Mobiliare. 

11.2.8 Neînregistrarea Gajului pe Acţiuni în conformitate cu Articolele 11.2.5 şi 11.2.6 de mai sus 
sau nesuplimentarea acestuia în conformitate cu Articolul 11.2.7 va fi sancţionată cu o penalitate de 
întârziere de 5.000 de Euro/zi de întârziere. 

11.3 Garanţia Bancară Post-Finalizare; Constituirea de Garanţii suplimentare 

11.3.1. Dacă valoarea acoperită de Gajul pe Acţiuni (calculată prin înmulţirea valorii nominale a 
fiecărei acţiuni cu numărul de acţiuni gajate în favoarea Vânzătorului) este mai mică decât valoarea 
Investiţiilor Tehnologice şi de Mediu asumate de Cumpărător pentru orice An de Investiţie, la care 
se adaugă orice obligaţii reportate dintr-un An de Investiţie anterior scurs (în conformitate cu 
Articolul 8.1.2. şi cu Articolul 10.1.2. de mai sus), Cumpărătorul va acorda garanţii suplimentare 
prin furnizarea către Vânzător de scrisori de garanţie bancară în forma Garanţiei Bancare Post-
Finalizare cu cel puţin 30 de Zile Lucrătoare înainte de sfârşitul acelui An de Investiţie. 

11.3.2. În ceea ce priveşte primul An de Investiţii, care va începe la Data Finalizării, Cumpărătorul 
îşi asumă obligaţia de a-i acorda Vânzătorului, potrivit Articolului 6.1.1 (h) de mai sus, o Garanţie 
Bancară Post-Finalizare realizată în mod substanţial asemănătoare formei ataşate ca Anexa 13 
pentru o valoare egală cu diferenţa dintre  valoarea obligaţiilor privind investiţiile de Mediu şi 
Tehnologice pentru primul An de Investiţii şi valoarea Acţiunilor grevate de Gajul pe Acţiuni 
(calculate potrivit Articolului 11.3.1 de mai sus). 

11.3.3. Garanţia Bancară Post-Finalizare va rămâne în vigoare pe durata unui An de Investiţii la care 
se adaugă o perioadă de 160 de zile, urmând a fi extinsă pentru o valoare calculată în funcţie de 
fiecare An Investiţional potrivit art. 11.3 de faţă, până la primirea declaraţiei scrise şi a certificării 
finale, potrivit Articolului 8.2 şi 10.2, privind realizarea Investiţiilor de Mediu şi Tehnologice pentru 
ultimul An de Investiţii. 

11.3.4. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, Părţile convin prin prezentul ca Vânzătorul va fi 
îndreptăţit să pună în executare Garanţia Bancară Post-Finalizare, indiferent de existenţa unei 
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proceduri arbitrale între părţi, în cazul în care Cumpărătorul nu furnizează o noua Garanţie Bancară 
Post-Finalizare pentru Investiţiile de Mediu şi Tehnologice pentru Anul de Investiţie următor şi, 
după cum este cazul, pentru valoarea Investiţiilor de Mediu şi Tehnologice nerealizate din Anul de 
Investiţie anterior, nu mai târziu de 30 de Zile Lucrătoare înainte de expirarea Garanţiei Bancare de 
Post-Finalizare.     

11.4. Eliberarea şi executarea garanţiilor 

11.4.1. Cumpărătorul va fi eliberat de obligaţiile ce îi revin în baza Gajului pe Acţiuni şi a Garanţiei  
Bancare Post-Finalizare la data certificării îndeplinirii tuturor Investiţiilor de Mediu şi Tehnologice 
asumate conform Articolelor 8.1. şi 10.1. de mai sus, la sfârşitul celui de al doilea (2) şi, respectiv, al 
patrulea (4) An de Investiţie, calculat de la Data Finalizării, cu respectarea procedurilor prevăzute în 
Articolele 8.2. şi 10.2. de mai sus. 

11.4.2. Dacă nu se confirmă îndeplinirea Investiţiilor de Mediu şi Tehnologice conform Articolului 
11.4.1, Părţile vor proceda potrivit Articolelor 17.1 - 17.3, în vreme ce Gajul pe Acţiuni şi Garanţia 
Bancară Post-finalizare respectivă vor fi extinse cu scopul de a rămâne în vigoare pe parcursul  
întregii proceduri de arbitraj, după cum urmează : 

(i) Gajul pe Acţiuni, odată extins, va rămâne în fiinţa pentru atâtea perioade de 525 de zile 
calendaristice câte sunt necesare pentru a se acoperi  întreaga durată a Procedurilor plus o perioada 
suplimentară de 60 de zile calendaristice de la finalizarea Procedurilor. Gajul pe Acţiuni va include 
şi prevederi corespunzătoare pentru a permite implementarea completă a înţelegerii Părţilor. 

(ii) Fiecare Garanţie Bancară Post-Finalizare va fi reînnoita ca şi o garanţie bancară de tip revolving 
care va fi în vigoare până la emiterea hotărârii arbitrale finale plus 60 de Zile Lucrătoare, când 
Vânzătorul va prezenta băncii garant o hotărâre arbitrală finală şi executorie în favoarea sa, prin care 
Cumpărătorul este obligat la plata de Daune către Vânzător, sau până când Cumpărătorul va 
prezenta o hotărâre arbitrală finală şi executorie în favoarea sa, prin care se resping pretenţiile 
Vânzătorului la Daune. Garanţia Bancară Post-Finalizare va include prevederi corespunzătoare 
pentru a permite implementarea completă a înţelegerii Părţilor. 

11.4.3. În cazul în care Vânzătorul va pune în executare Gajul pe Acţiuni pentru Restructurare, 
Cumpărătorul va spori valoarea Garanţiei Bancare de Post-Finalizare până la o valoare egală cu 
valoarea Investiţiilor de Mediu şi Tehnologice din respectivul An de Investiţie. 

11.4.4. În cazul în care Gajul pe Acţiuni sau Garanţia Bancară Post-Finalizare nu va fi extinsă cu cel 
puţin treizeci (30) de Zile Lucrătoare înainte de data expirării acesteia şi sub condiţia ca Vânzătorul 
să pună la dispoziţie dovezi predeterminate cu privire la existenta Pocedurilor, Vânzătorul va fi 
îndreptăţit să pună imediat în executare garanţia în cauză. 

11.4.5. În cazul în care a fost pronunţată o hotărâre arbitrală favorabilă Vânzătorului, potrivit 
Articolului 17, iar Cumpărătorul nu a plătit în mod voluntar Daunele acordate prin respectiva 
hotărâre arbitrală în termen de 10 Zile Lucrătoare de la notificarea hotărârii către Cumpărător fie de 
către tribunalul arbitral, fie de către Vânzător, Vânzătorul va fi îndreptăţit în a pune imediat în 
executare Garanţia Bancară Post-Finalizare şi, ulterior, Gajul pe Acţiuni. 

11.4.6. Vânzătorul îşi asumă obligaţia ca, în ipoteza în care ar deveni îndreptăţit să pună în 
executare garanţiile pe care le deţine împotriva Cumpărătorului, să pună mai întâi în executare 
Garanţia Bancară Post-Finalizare şi doar dacă (i) suma executata nu acoperă în  întregime Daunele şi 
(ii) Cumpărătorul nu plăteşte restul sumei în termen de 30 de Zile Lucrătoare de la punerea în 
executare a Garanţiei Bancare Post Finalizare, va avea dreptul de a pune în executare Gajul pe 
Acţiuni.  
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11.4.7. În termen de 10 (zece) Zile Lucrătoare de la expirarea fiecărei Garanţii Bancare Post-
Finalizare, Vânzătorul va înapoia Cumpărătorului originalul acesteia. 

 

12. DECLARAŢII ŞI GARANŢII 

12.1. Declaraţiile şi Garanţiile Vânzătorului 

12.1.1. Declaraţiile şi Garanţiile Vânzătorului 

 Prin prezentul Contract, Vânzătorul declară şi garantează Cumpărătorului că, potrivit informaţiilor 
deţinute de Vânzător (în baza declaraţiilor date de conducerea Societăţii şi a Societăţii Controlate), 
declaraţiile prevăzute în Anexa 1 sunt adevărate şi corecte la Data Semnării, în măsura în care 
informaţii contrare nu au fost dezvăluite în Informaţiile din Camera de Date sau în Registrele 
Publice existente la Data Semnării. 

12.1.2. Repetarea Declaraţiilor şi Garanţiilor Vânzătorului 

Prin prezentul Contract Vânzătorul declară şi garantează Cumpărătorului că, potrivit Informaţiilor 
deţinute de Vânzător (potrivit declaraţiilor date de conducerea Societăţii şi a Societăţii Controlate) şi 
cu excepţia informaţiilor dezvăluite în Informaţiile din Camera de Date şi în Registrele Publice de la 
Data Semnării, sau în Scrisoarea de Informare de la Finalizare, declaraţiile prezentate în Anexa 1 
vor fi adevărate şi corecte la Finalizare, ca şi cum ar fi fost repetate la Finalizare. 

12.2. Declaraţiile şi Garanţiile Cumpărătorului  

12.2.1. Declaraţiile şi Garanţiile Cumpărătorului la Data Semnării  

Prin prezentul Contract, Cumpărătorul declară şi garantează Vânzătorului că declaraţiile prevăzute 
în Anexa 2 sunt adevărate şi corecte la Data Semnării. 

12.2.2. Repetarea Declaraţiilor şi Garanţiilor Cumpărătorului  

Prin prezentul Contract Cumpărătorul declară şi garantează Vânzătorului că declaraţiile din Anexa 2 
vor fi adevărate şi corecte la Finalizare, ca şi cum ar fi fost repetate la Finalizare.  

12.3. Informaţii din Camera de Date  

12.3.1. Analiza Due diligence. Accesul Cumpărătorului la Informaţii. 

12.3.1.1. Cumpărătorul confirmă că începând de la Data Semnării Declaraţiei de 
Confidenţialitate, acesta a avut ocazia să efectueze propria sa analiză due diligence cu privire la 
situaţia patrimonială, financiară, contabilă, de mediu şi juridică a Societăţii şi a Societăţii Controlate 
şi i s-a permis accesul în Camera de Date organizată la Craiova, potrivit prevederilor Dosarului de 
Prezentare. 

12.3.1.2. Cumpărătorul confirmă că a efectuat propria sa analiză due diligence cu privire la 
situaţia financiară, juridică, de mediu şi patrimonială a Societăţii şi a Societăţii Controlate.  

12.3.1.3. Cumpărătorul se angajează să nu ţină Vânzătorul răspunzător pentru niciun fel de 
Daune ce rezultă din neconcordanţele existente între informaţiile din Dosarul de Prezentare şi 
informaţiile  conţinute în Informaţiile din Camera de Date, în măsura în care Dosarul de Prezentare 
şi Informaţiile din Camera de Date conţin date contradictorii cu privire la acelaşi subiect. Pentru 
evitarea oricăror neclarităţi, această declaraţie se limitează strict la obiectul acesteia, nu face nicio 
referire la calitatea sau caracterul complet al Informaţiilor din Camera de Date, iar Cumpărătorul nu 
renunţă la niciun drept de despăgubire de care poate dispune în situaţia în care există informaţii lipsă 
sau inexacte fie în Dosarul de Prezentare, fie în Informaţiile din Camera de Date. 



ANEXA 

 41

12.3.1.4. In scopul de a stabili dacă informaţia furnizată de către Vânzător în Camera de Date 
face parte din Informaţiile din Camera de Date, această informaţie nu va fi considerată ca fiind 
Informaţie din Camera de Date dacă: (i) a fost furnizată după închiderea Camerei de Date, cu 
excepţia informaţiei lăsate la dispoziţia Cumpărătorului anterior Datei Semnării, după cum se 
precizează în Anexa 11; sau (ii) contrazice alte Informaţii din Camera de Date (caz în care numai 
informaţia mai recentă va fi luată în considerare).  

13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

13.1. Încetare/Rezoluţiunea Contractului înainte de Finalizare  

13.1.1. Cazuri de Încetare/Rezoluţiune 

Prezentul Contract va putea înceta/va putea fi rezolvit înainte de Finalizare numai în conformitate cu 
Articolul 13.1.2., Articolul 13.1.3. şi Articolul 13.1.4. 

13.1.2. Încetarea Contractului anterior Finalizării prin acordul Părţilor. Denunţare unilaterală.  

(i) Încetarea Contractului prin acordul Părţilor  

Prezentul Contract poate fi desfiinţat înainte de Finalizare prin acordul Părţilor în conformitate cu 
Articolul 21.4. Efectele încetării Contractului în temeiul Articolului 13.1.2. vor fi guvernate de 
prevederile acordului de încetare în cauza. În cazul încetării de comun acord, Cumpărătorul va fi 
eliberat de drept de Garanţia de Participare (sau de orice document care o înlocuieşte) şi Garanţia de 
Participare iniţială va fi înapoiată Cumpărătorului în termen de şapte (7) Zile Lucrătoare de la 
exprimarea acordului Părţilor cu privire la încetarea acestui Contract.  

(ii) Denunţare unilaterală.  

(a) Cumpărătorul sau Vânzătorul sunt îndreptăţiţi să denunţe prezentul Contract, anterior 
Finalizării, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi, prin notificarea scrisa a celeilalte 
Părţi, anterior sau la Data Finalizării, potrivit Articolului 20, în cazul în care Finalizarea nu a 
avut loc (din alte motive decât neîndeplinirea de către Cumpărător sau de către Vânzător a 
tuturor obligaţiilor asumate prin acest Contract) pe data Termenului Limita sau anterior 
acestuia sau la o dată ulterioară hotărâtă de Părţi potrivit Articolului 21.4; 

(b) Cumpărătorul va fi îndreptăţit să denunţe unilateral Contractul, anterior Finalizării, fără 
intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi, prin notificarea prealabilă a Vânzătorului potrivit 
Articolului 20, în cazul în care a intervenit o Modificare Negativă Semnificativă din orice alt 
motiv, altul decât încălcarea de către Vânzător a obligaţiilor sale prevăzute în acest Contract. 

(iii) În cazul în care Contractul este denunţat potrivit Articolului 13.1.2, Părţile nu vor fi ţinute la 
plata de Daune, ci doar la restituirea sumelor de bani primite în baza acestui Contract, iar Vânzătorul 
va elibera pe Cumpărător de Garanţia de Participare (sau orice document care o înlocuieşte) şi îi va 
transmite Cumpărătorului Garanţia de Participare (sau orice document care o înlocuieşte) în original 
în termen de şapte (7) Zile Lucrătoare de la emiterea notificării privind încetarea, cu excepţia 
cazului în care Vânzătorul contestă în arbitraj validitatea denunţării unilaterale a Contractului de 
către Cumpărător în concordanţă cu Articolul 13.1.2 (ii) b) de mai sus.  

13.1.3. Rezoluţiunea Contractului de către Cumpărător  

(i) Cumpărătorul are dreptul să declare prezentul Contract rezolvit înainte de Finalizare, fără a 
apela la instanţă şi fără nicio alta formalitate prealabilă, comunicând aceasta printr-o notificare 
scrisă, înainte sau la Finalizare, transmisa Vânzătorului în conformitate cu Articolul 20, în oricare 
dintre  următoarele cazuri: 
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(a) dacă Finalizarea nu a avut loc din culpa Vânzătorului (din alt motiv decât 
neîndeplinirea de către Cumpărător a tuturor obligaţiilor sale din prezentul Contract) la 
sau înainte de Termenul Limita sau la o dată ulterioară convenită de Părţi conform 
Articolului 21.4.; 

(b) dacă Vânzătorul nu semnează sau refuză să semneze Notificarea de Pre-
Finalizare atunci când are aceasta obligaţie în conformitate cu Articolul 6.2.1. (a) (cu 
condiţia ca, Cumpărătorul să îşi fi respectat obligaţiile care îi revin în baza prezentului 
Contract şi că toate condiţiile suspensive pentru Pre-Finalizare stipulate în favoarea 
Vânzătorului să fie fost îndeplinite); 

(c) dacă Vânzătorul nu semnează Notificarea de Finalizare sau refuză 
Finalizarea atunci când are această obligaţie sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile la 
Finalizare aşa  cum se prevede în Articolul 6.5. (cu condiţia ca, Cumpărătorul să îşi fi 
respectat obligaţiile care ii revin în baza prezentului Contract); 

(d) dacă survine o Modificare Negativă Semnificativă datorată încălcării de 
către Vânzător a obligaţiilor sale prevăzute în acest Contract; 

(e) dacă Vânzătorul încalcă în mod grav, înainte de Finalizare, oricare dintre  
declaraţiile, garanţiile, angajamentele sau obligaţiile asumate prin prezentul Contract.  

(ii) În toate cazurile avute în vedere în Articolul 13.1.3 (i), Vânzătorul îl va elibera pe 
Cumpărător de Garanţia de Participare (sau de orice document care o înlocuieşte) şi va restitui 
originalul acesteia (sau orice document care o înlocuieşte) Cumpărătorului în termen de 7 (şapte) 
Zile Lucrătoare de la data la care Vânzătorul primeşte notificarea Cumpărătorului, conform 
Articolului 13.1.3(i), cu excepţia situaţiilor în care Vânzătorul contestă în cadrul unei instanţe de 
arbitraj valabilitatea denunţării Contractului de către Cumpărător.  

(iii) Pentru evitarea oricăror neclarităţi, în cazul încetării în conformitate cu prezentul Articol 
13.1.3, Vânzătorul nu va fi ţinut să plătească Cumpărătorului nicio Daună.   

13.1.4. Rezoluţiunea Contractului de către Vânzător 

(i) Vânzătorul are dreptul să declare prezentul Contract rezolvit înainte de Finalizare, fără a 
apela la instanţa şi fără nicio altă formalitate, printr-o notificare scrisă transmisă Cumpărătorului 
înainte de Finalizare, în conformitate cu Articolul 20, în oricare dintre  următoarele cazuri: 

(a) în cazul în care Finalizarea nu a avut loc din culpa Cumpărătorului (în alt 
mod decât prin nerespectarea de către Vânzător în totalitate a obligaţiilor care îi revin în 
conformitate cu prezentul Contract) la Termenul Limită sau înainte de Termenul Limită 
sau o altă dată ulterioară convenită de Părţi, în conformitate cu Articolul 21.4;  

(b) în cazul în care Cumpărătorul nu îndeplineşte obligaţiile de plată 
conform Articolului 4 în legătură cu plata Preţului de Cumpărare pentru Acţiuni (cu 
condiţia ca Vânzătorul să îşi fi respectat obligaţiile care îi revin în baza prezentului 
Contract);  

(c) în cazul în care Cumpărătorul nu depune documentul care atestă 
extinderea Garanţiei de Participare conform cerinţelor Articolului 6.4.3 (c) sau nu depune 
Gajul pe Acţiuni şi/sau Garanţia Bancară Post-Finalizare (cu condiţia ca Vânzătorul să îşi 
fi respectat obligaţiile care îi revin în baza prezentului Contract); 

(d) în cazul în care Cumpărătorul nu semnează Notificarea de Pre-Finalizare 
atunci când are această obligaţie în conformitate cu Articolul 6.2.1. (a), primul alineat (cu 
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condiţia ca Vânzătorul să îşi fi respectat obligaţiile care îi revin în baza prezentului 
Contract şi ca toate condiţiile suspensive pentru Pre-Finalizare stipulate în favoarea 
Cumpărătorului să fi fost îndeplinite); 

(e) în cazul în care Cumpărătorul nu semnează Notificarea de Finalizare sau 
refuză să continue cu Finalizarea atunci când are această obligaţie sau nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile la Finalizare aşa  cum se prevede în Articolul 6.5 (cu condiţia ca Vânzătorul să 
îşi fi respectat obligaţiile care îi revin în baza prezentului Contract); 

(f) în cazul în care Cumpărătorul încalcă în mod grav înainte de Finalizare 
oricare dintre  declaraţiile, garanţiile, angajamentele sau obligaţiile din prezentul 
Contract. 

13.2. Nerezoluţionarea Contractului post-Finalizare  

13.2.1. Nerezoluţiunea Post-Finalizare de către Vânzător  

Vânzătorul nu este îndreptăţit să rezoluţioneze acest Contract, după Finalizare, pentru nici un fel de 
motiv. Singurul remediu aflat la îndemna Vânzătorului în cazul în care Cumpărătorul îşi încalcă 
obligaţiile este plata de Daune, potrivit termenilor şi condiţiilor acestui Contract. 

13.2.2. Nerezoluţiunea Post-Finalizare de către Cumpărător  

Cumpărătorul nu va fi îndreptăţit să rezoluţioneze prezentul Contract, după  Finalizare, pentru niciun 
motiv. Singurul remediu aflat la îndemâna Cumpărătorului în ipoteza unei încălcări de către 
Vânzător a declaraţiilor şi a garanţiilor sau a obligaţiilor de indemnificare este plata de Daune 
potrivit termenilor şi condiţiilor acestui Contract. 

 

14. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI: DAUNE, DREPTUL LA DESPĂGUBIRE 
RESTITUIRE 

14.1 Încălcarea Declaraţiilor şi Garanţiilor Cumpărătorului şi/sau a altor Obligaţii 

 În cazul în care Cumpărătorul încalcă obligaţiile care îi revin în conformitate cu Articolele 
4.1, 6.4.3 (c), 6.5 şi 13.1.4 din prezentul Contract, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului Daune, care 
vor consta exclusiv în dreptul Vânzătorului de a executa Garanţia de Participare (sau orice alt 
document care o înlocuieşte). 

14.2. Încălcarea Obligaţiilor Post-Privatizare ale Cumpărătorului 

(i) Sub rezerva limitelor prevăzute în Articolul 14.4.4. (ii), în cazul în care Cumpărătorul îşi 
încalcă oricare dintre  obligaţiile sale prevăzute în alineatele de mai jos şi, deşi remediabilă, o 
asemenea încălcare nu a fost remediată în termen de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare de la notificarea 
scrisă a Vânzătorului către Cumpărător cu privire la acest aspect, Cumpărătorul va fi obligat să 
plătească Vânzătorului, sub forma de Daune, în Euro, următoarele sume:  

a. 50% din Preţul de Cumpărare, pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute în 
Articolele 7.1.1 şi 7.1.6; 

b. în cazul încălcării obligaţiilor prevăzute în Articolul 7.1.15.1: 

i) 25% din Preţul de Cumpărare, dacă se produc mai puţin de 200.000 de  
Automobile; 

ii) 10% din Preţul de Cumpărare, dacă se produc între 200.000 şi 
225.000 de Automobile; 
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iii) 5% din Preţul de Cumpărare, dacă se produc între 225.000 şi 250.000 
de Automobile. 

c. în cazul încălcării obligaţiilor prevăzute în Articolul 7.1.4.2: 

i) 50% din Preţul de Cumpărare, dacă numărul angajaţilor scade sub 500 
de  angajaţi; 

ii)  20% din Preţul de Cumpărare, dacă numărul angajaţilor scade sub 
2.500 de angajaţi; 

           iii) 10% din Preţul de Cumpărare, dacă numărul angajaţilor scade sub 
3.000 de angajaţi; 

d. 10% din Preţul de Cumpărare în cazul încălcării obligaţiilor prevăzute în 
Articolele 7.1.10.5, 7.1.12.1 şi 7.1.12.2; 

e. 72,40316% din profitul net al Societăţii pe anul 2007, determinat în 
conformitate cu Legea Aplicabilă, corespunzător numărului de zile 
calendaristice dintre  1 ianuarie 2007 şi Data Finalizării, în cazul 
încălcării obligaţiilor prevăzute în Articolul 7.1.5.2, 

cu menţiunea că aceste Daune nu vor fi datorate în cazul în care Cumpărătorul a obţinut acordul 
prealabil scris al Vânzătorului de a deroga de la Obligaţiile Post-Privatizare. 

(ii) In cazul în care Cumpărătorul îşi încalcă obligaţiile prevăzute în Articolele 7.2.1.5, 7.2.1.6, 
7.2.1.8 şi 7.2.1.9 şi, deşi remediabilă, această încălcare se menţine pentru o perioadă de treizeci (30) 
de Zile Lucrătoare de la notificarea scrisa a Vânzătorului către Cumpărător cu privire la acest aspect, 
Cumpărătorul va fi obligat:  

a la plata către Vânzător a unei penalităţi în cuantum de 5.000 Euro pentru 
fiecare zi de întârziere, în cazul în care Cumpărătorul nu respectă termenele stabilite în 
Articolele 7.2.1.5., 7.2.1.6., 7.2.1.8 şi 7.2.1.9, penalitate ce va fi calculată din momentul 
expirării termenului la care Cumpărătorul ar fi trebuit să îşi îndeplinească fiecare dintre  
obligaţiile în discuţie; 

b la plata de Daune către Vânzător, în cuantumul care va fi stabilit de 
tribunalul arbitral potrivit Articolului 17; în cazul în care aceste Daune nu sunt plătite în 
termen de 10 (zece) zile de la data la care hotărârea arbitrală a fost pronunţată şi 
comunicată părţilor, Vânzătorul va fi îndreptăţit la punerea în executare a Gajului pe 
Acţiuni pentru Restructurare până la concurenţa valorii respectivelor Daune.  

(iii) In cazul în care Cumpărătorul îşi încalcă obligaţiile prevăzute în Articolele 8.1 şi 10.1, după 
parcurgerea procedurii prevăzute în Articolul 11.4, Vânzătorul va fi îndreptăţit să pună în executare 
Gajul pe Acţiuni şi Garanţia Bancară Post-Finalizare pana la concurenta valorii respectivelor 
obligaţii de investiţii care nu au fost îndeplinite. 

(iv) Pentru evitarea oricăror neclarităţi, plata Daunelor prevăzute în acest Articol 14.2 nu va 
exonera în niciun mod pe Cumpărător de obligaţiile a căror încălcare a determinat aplicarea 
Daunelor în cauză. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, Obligaţiile Post-Privatizare prevăzute în 
Articolele 7.1.1, 7.1.4, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.9.1, 7.1.11, 7.1.12, 7.1.15 expiră la împlinirea a patru ani de 
la Data Finalizării şi nu se vor mai afla în sarcina Cumpărătorului la momentul împlinirii 
respectivului termen limită, chiar şi în cazul în care Cumpărătorul a fost sancţionat sau este încă 
ţinut răspunzător pentru îndeplinirea altor Obligaţii Post-Privatizare. 
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(v)     Cumpărătorul nu va fi sancţionat de mai multe ori dacă prin aceeaşi acţiune sau prin aceeaşi 
omisiune, încalcă două sau mai multe prevederi contractuale pentru încălcarea cărora sunt prevăzute 
sancţiuni.  

14.3. Principiul despăgubirii integrale. Încălcarea Declaraţiilor şi Garanţiilor Vânzătorului 
şi/sau a Altor Obligaţii 

(i) Vânzătorul îşi asumă obligaţia de a-l proteja pe Cumpărător şi de a-l despăgubi integral 
pentru orice Daune rezultând din activităţile derulate de Entităţile Vizate anterior Datei Finalizării, 
incluzând (1) cele care au fost dezvăluite şi la care se face referire prin angajamentele de 
despăgubire enumerate în Articolul 14.3 (ii) de mai jos şi în Actul Normativ şi (2) cele care, cu 
intenţie sau din neglijenţă, nu au fost dezvăluite sau, deşi dezvăluite, respectiva dezvăluire a fost, cu 
intenţie sau din neglijenţă, incorectă, incompletă sau susceptibilă de a induce în eroare şi a produs 
astfel o Dauna, dar excluzând Daunele rezultate din informaţiile care au fost dezvăluite de către 
Vânzător în mod complet şi corect prin Informaţiile din Camera de Date.  

(ii) Fără a se aduce atingere caracterului de generalitate al Articolului precedent 14.3. (i), 
Vânzătorul îşi asumă obligaţia de a-l despăgubi pe Cumpărător pentru orice Daune care ar rezulta 
din oricare dintre declaraţiile şi garanţiile cuprinse în Anexa 1, dacă acestea sunt incorecte, 
incomplete sau de natură a induce în eroare, precum şi pentru orice Daune care rezultă din sau în 
legătură cu ipotezele enumerate mai jos, indiferent dacă survenirea vreunuia dintre aceste riscuri 
rezultă din Informaţiile din Camera de Date sau dacă acestea au fost cunoscute pe altă cale de către 
Cumpărător: 

(a) Angajamentul de Despăgubire privind Mediul. Pentru evitarea oricăror 
neclarităţi, renunţarea la beneficiul condiţiei suspensive prevăzută în Articolul 6.1.1.(o) 
nu va putea fi folosită ca scuza de către Vânzător pentru a refuza aplicarea acestui 
paragraf ; sau  

(b) pentru Daune legate de achiziţionarea Acţiunilor Societăţii Controlate de 
către Societatea Controlată; 

(c) pentru orice Daune în legătură cu facilităţile precum exceptări de la 
datorii fiscale, taxe şi impozite acordate Societăţii Controlate în baza Legii nr. 71/1994; 

(d) pentru Daune ce rezultă în urma oricăror Proceduri, indiferent de natura 
acestora, formulate împotriva Societăţii Controlate sau a Societăţii de către succesorii în 
drepturi ai Daewoo Motor Company sau orice altă entitate parte a grupului Daewoo, de 
către GM Daewoo Auto & Technology Company sau de către orice entitate parte a 
grupului General Motors, indiferent dacă aceste Proceduri privesc contracte la care 
Societatea Controlată sau Societatea este parte sau întemeiate pe orice alt motiv; 

(e) pentru Daune legate de Amenzile referitoare la Concurenţă. Pentru 
evitarea oricăror neclarităţi, renunţarea la beneficiul condiţiei suspensive prevăzută în 
Articolul 6.1.1 (g) nu poate îndreptăţi Vânzătorul să refuze aplicarea acestui paragraf; 

(f) pentru Daune ce rezultă din orice cereri de retrocedare sau acţiuni reale 
formulate împotriva Societăţii Controlate sau a Societăţii cu privire la bunurile imobile 
ce constituie Active Semnificative, care conduc la pierderea dreptului de proprietate 
asupra respectivelor bunuri imobile ce constituie Active Semnificative sau la apariţia, în 
alt mod, a unui impediment în folosinţa obişnuită a bunurilor imobile în cauză de către 
Societatea Controlată sau de către Societate; 
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(g) pentru Daune ce rezultă din vicii sau vicii pretinse ale produselor 
Societăţii şi/sau ale Societăţii Controlate introduse pe piaţă înainte de Data Finalizării sau 
ulterior acestei date dacă se bazează pe un proces de proiectare sau producţie lansat 
înainte de Data Finalizării; şi 

(h) pentru Daune ce rezultă în baza garanţiei legale sau contractuale în 
legătură cu produsele Societăţii şi/sau ale Societăţii Controlate, lansate pe piaţa înainte de 
Finalizării sau ulterior acestei date dacă se bazează pe un proces de proiectare sau 
producţie lansat înainte de Data Finalizării; 

(j) pentru orice Pretenţii ale Vânzătorului formulate împotriva Entităţilor 
Vizate în legătură cu evenimente survenite anterior Datei Finalizării; 

(k) pentru orice Daune ce rezulta din Procedurile de natură administrativă 
sau civile iniţiate de către Societatea Controlată sau de către autorităţile  vamale cu 
privire la pretinsa obligaţie a Societăţii Controlate la plata unei datorii fiscale totale de 
2.654.209.347 RON. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, renunţarea la beneficiul 
condiţiei suspensive prevăzută în Articolul 6.1.1.(j) nu va putea fi folosită ca scuză de 
către Vânzător pentru a refuza aplicarea acestui paragraf. 

(iii) Pentru evitarea oricăror neclarităţi Angajamentul de Despăgubire privind Mediul va constitui 
unica despăgubire a Cumpărătorului pentru orice Pretenţii legate de Contaminare (definită potrivit 
Anexei 5).  

(iv) Pentru evitarea oricăror neclarităţi, Daunele suferite de către Entităţile Vizate vor fi 
considerate ca şi Daune ale Cumpărătorului şi, în mod corespunzător, Cumpărătorul va fi considerat 
ca fiind despăgubit potrivit articolului de faţă prin plata integrală de către Vânzător a Daunelor 
suferite de către Entităţile Vizate, făcută în mod direct respectivelor Entităţi Vizate. 

(v)       Pentru evitarea oricăror neclarităţi şi prin derogare de la cele de mai sus, Părţile convin în 
mod expres ca, în cazul în care ajutoarele de stat avute în vedere în Articolul 6.1.1 (c) nu sunt 
acordate, din orice motiv, Vânzătorul nu va fi ţinut răspunzător faţă de Cumpărător şi/sau faţă de 
Entităţile Vizate şi nu va trebui să ramburseze aceste sumele şi/sau pierderile şi/sau costurile suferite 
de către Cumpărător şi/sau de către Entităţile Vizate ca urmare a demersurilor de notificare a 
respectivelor ajutoare de stat şi/sau ca rezultat al respingerii cererilor de acordare a ajutoarelor de 
stat. Niciuna din respectivele sume nu va fi considerată Daună potrivit acestui Contract. 

(vi)     în cazul în care Entităţile Vizate suferă Daune ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti sau 
decizii defavorabile ale Autorităţilor Publice, puse în executare împotriva lor şi care angajează 
răspunderea Vânzătorului potrivit acestui Contract, Cumpărătorul va fi îndreptăţit să formuleze 
Pretenţii împotriva Vânzătorului în baza respectivelor hotărâri sau decizii, iar Vânzătorul va 
despăgubi pe Cumpărător în termen de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare de la data primirii 
Pretenţiilor Cumpărătorului însoţite de dovezile relevante privind hotărârile sau deciziile 
defavorabile ale Autorităţilor Publice. Acest Articol nu exclude aplicabilitatea Articolului 17. 

14.4. Limitarea răspunderii. 

14.4.1. Procedura privind Pretenţiile. Termenul Limită pentru formularea Pretenţiilor 

(i) Vânzătorul nu va fi ţinut răspunzător pentru încălcarea unei declaraţii şi garanţii prevăzute în 
Anexa 1 la litera a) punctele (1) - (4), litera c) punctele (14) - (21) şi (23) - (30), cu excepţia cazului 
în care Cumpărătorul trimite Vânzătorului o notificare privind Pretenţia respectivă, termenul de 
trimitere a respectivei notificări către Vânzător nefiind limitat în timp.  
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(ii) Vânzătorul nu va fi ţinut răspunzător pentru încălcarea declaraţiilor şi garanţiilor prevăzute 
în Anexa 1, altele decât cele la care face referire în Articolul 14.4.1 (i) de mai sus sau în cazul în 
care ar surveni un eveniment care să declanşeze angajamentul de despăgubire prevăzut în Articolul 
14.3(ii), cu excepţia cazului în care Cumpărătorul îi trimite Vânzătorului o notificare privind 
Pretenţia sa în termen de 5 (cinci) ani de la Data Finalizării. 

(iii) Notificarea respectivă va specifica în detalii rezonabile Pretenţia şi Dauna aferentă acesteia, 
evenimentul care a condus la producerea acesteia şi evaluarea acestui eveniment ca fiind o încălcare 
a declaraţiilor şi garanţiilor Vânzătorului.  

(iv) Cumpărătorul nu va fi ţinut răspunzător pentru încălcarea unei declaraţii sau garanţii din 
Articolul 12.3 sau pentru încălcarea Obligaţiilor sale Post-Privatizare decât în cazul în care 
Vânzătorul îi notifică Pretenţia sa. Notificarea respectivă va specifica în detalii rezonabile Pretenţia 
şi Dauna aferentă acesteia, evenimentul care a condus  la producerea acesteia şi evaluarea acestui 
eveniment ca fiind o încălcare a declaraţiilor şi garanţiilor Cumpărătorului sau a obligaţiilor 
acestuia. Nu va exista nicio limitare în timp în ceea ce priveşte notificarea oricăror Pretenţii 
formulate cu privire la declaraţiile şi garanţiile Cumpărătorului din Anexa 2 sau a obligaţiilor sale 
(cu excepţia termenelor de prescripţie prevăzute de Legea Aplicabilă). 

14.4.2. Pretenţii Minime 

(i) Vânzătorul nu va fi ţinut răspunzător în baza prezentului Contract cu privire la nicio 
Pretenţie potrivit Articolului 14.3 (ii) literele a) - k) al prezentului Contract, iar Cumpărătorul nu va 
fi ţinut răspunzător în legătură cu nicio Pretenţie în baza acestui Contract, cu excepţia situaţiei în 
care valoarea totală a Daunei ar depăşi valoarea de 1.000.000 Euro (un milion Euro), fără a se lua în 
considerare, în calcularea sumei totale, Daunele individuale cu valori mai mici de 10.000 Euro (zece 
mii Euro).  

(ii) In scopul Articolului 14.4.2 (i) de mai sus, Dauna individuală va însemna o Daună rezultată 
dintr-o anumită acţiune care atrage răspunderea sau dintr-un eveniment care conduce la încălcarea 
unei anumite obligaţii sau garanţii acordate în baza prezentului Contract. Pentru evitarea oricăror 
neclarităţi, orice serie de Daune care iau naştere din acte sau fapte juridice comune vor fi considerate 
împreună şi tratate ca o Daună individuală pentru scopul prezentului Articol şi pentru calcularea 
pragului de 10.000 (zece mii) Euro din Articolul 14.4.2 (i).  

(iii) Vânzătorul nu va fi ţinut răspunzător în baza acestui Contract cu privire la nicio Pretenţie 
privind incorectitudinea, caracterul incomplet sau înşelător al vreuneia dintre declaraţiile şi 
garanţiile cuprinse în Anexa 1, cu excepţia cazului în care valoarea cumulată a Daunelor 
corespunzătoare ar depăşi 3.000.000 (trei milioane) de Euro. 

14.4.3. Pretenţiile terţilor şi desfăşurarea Procedurilor 

Cumpărătorul va notifica Vânzătorul în legătură cu orice notificare sau pretenţie a unui terţ 
împotriva Cumpărătorului în calitatea sa de acţionar al Societăţii sau împotriva Societăţii sau a 
Societăţii Controlate, care a provocat sau poate provoca o încălcare a declaraţiilor şi garanţiilor din 
Articolul 12 sau o plată în temeiul oricăruia dintre angajamentele de despăgubire ale Vânzătorului, 
oferind detalii suficiente, în termen de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare de la data la care 
Cumpărătorul ia la cunoştinţa de existenta pretenţiei. În cazul în care este necesară luarea unor 
măsuri urgente de apărare, Cumpărătorul îl va notifica pe Vânzător cu privire la pretenţia sau 
notificarea terţului, cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 5 Zile Lucrătoare din 
momentul primirii respectivei pretenţii sau notificări de către Cumpărător, Societate sau Societatea 
Controlată. În cazul în care Vânzătorul nu este notificat, Cumpărătorul pierde toate drepturile la 
despăgubire cu privire la pretenţia în cauza conform prezentului Contract. Părţile vor coopera în 
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ceea ce priveşte apărarea, negocierea sau tranzacţionarea acţiunii, Procedurilor, revendicării sau 
cererii prin care este exprimată pretenţia terţei părţi. Cumpărătorul va determina Societatea şi/sau 
Societatea Controlată să acorde Vânzătorului şi consultanţilor săi accesul la toate documentele şi 
informaţiile cu privire la chestiunea în cauza. Dacă Vânzătorul nu se apară sau nu participă în alt 
mod la Procedurile cu privire la pretenţie şi nu îl informează pe Cumpărător în mod corespunzător în 
termen de 15 zile calendaristice, Cumpărătorul nu va încheia nicio tranzacţie şi nu va plăti pentru 
pretenţia în cauza fără acordul prealabil scris al Vânzătorului (acord care nu va fi refuzat sau amânat 
în mod nerezonabil), cu excepţia cazului în care tranzacţia cu privire la pretenţia respectivă nu 
depăşeşte 100.000 (o suta de mii ) Euro, inclusiv în cazul unor Pretenţii legate de mediu. În caz 
contrar, Cumpărătorul pierde toate drepturile de despăgubire cu privire la pretenţia în cauza conform 
prezentului Contract.  

14.4.4. Răspundere maximă 

(i) Răspunderea Maximă a Vânzătorului  

Răspunderea Vânzătorului va fi nelimitată în privinţa tuturor Daunelor plătibile de Vânzător pentru 
încălcarea declaraţiilor şi a garanţiilor sale şi pentru obligaţiile specifice de despăgubire pe care 
acesta şi le-a asumat în conformitate cu Articolul 14.3 (ii) de mai sus.  

(ii) Răspunderea Maximă a Cumpărătorului 

Suma totală a Daunelor datorate de Cumpărător în baza Articolului 14.2 (i) nu va depăşi valoarea 
Preţului de Cumpărare. 

Suma totală care va trebui plătită de către Cumpărător potrivit Articolului 14.2 (iii) de mai sus nu va 
depăşi valoarea obligaţiilor referitoare la Investiţiile de Mediu şi Tehnologice. 

14.4.5. Clauze diverse 

(i) Obligaţii potenţiale 

O Parte nu va fi ţinută răspunzătoare în cadrul prezentului Contract cu privire la nicio obligaţie 
potenţială, decât dacă şi la momentul în care obligaţia potenţială se concretizează şi este recunoscută 
potrivit IFRS. 

(ii) Asigurări 

Vânzătorul nu va fi ţinut răspunzător în baza acestui Contract pentru nicio Pretenţie în măsura în 
care Daunele cu privire la care este formulată Pretenţia în cauză sunt acoperite printr-o poliţă de 
asigurare deţinută de Societate, Societatea Controlată sau de Cumpărător. 

(iii) Aspecte ulterioare Datei Semnării 

Vânzătorul nu va fi ţinut răspunzător în baza acestui Contract cu privire la niciun act, fapt, omisiune 
sau circumstanţă (sau orice combinaţie a acestora), inclusiv agravarea unui aspect sau circumstanţe, 
în măsura în care acestea nu s-ar fi produs ca urmare a: 

(a) oricărui act sau fapt îndeplinit sau omis a fi îndeplinit conform şi în 
concordanţă cu prevederile prezentului Contract sau la cererea scrisă sau cu aprobarea 
scrisă a Cumpărătorului; 

(b) oricărui act, omisiune sau tranzacţie încheiată, îndeplinită sau efectuată 
ulterior Datei Finalizării de către Cumpărător, Societate, Societatea Controlată sau 
administratorii, directorii, salariaţii, agenţii sau succesorii în drepturi ai acestora, altfel 
decât în cursul desfăşurării unei activităţi normale. 

(iv) Recuperare Dublă  
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O Parte nu are dreptul să reclame mai mult decât o singură dată aceeaşi Daună, în contul propriu şi 
în contul oricăruia dintre  succesorii săi în drepturi sau Afiliaţii săi. Pentru evitarea oricăror 
neclarităţi, în cazul în care Vânzătorul a acoperit în totalitate o anumită Daună prin compensarea 
unui succesor în drepturi sau Afiliat al Cumpărătorului (inclusiv Entităţile Vizate), Vânzătorului nu i 
se va cere să îl despăgubească şi pe Cumpărător pentru Dauna respectivă. 

(v) Obligaţia de a diminua Daunele 

Cumpărătorul sau, după caz, Vânzătorul, va lua toate măsurile rezonabile pentru a diminua orice 
Daună suferită de către Cumpărător, respectiv Vânzător sau de către succesorii lor în drepturi, iar o 
Parte nu va răspunde în cazul majorării Daunei suferite de către cealaltă Parte sau de către succesorii 
săi în drepturi şi care se datorează (în totalitate sau în parte) culpei, conduitei necorespunzătoare sau 
neglijenţei acelei celelalte Părţi sau a succesorilor în drepturi ai acesteia. 

15. CARACTERUL DIVIZIBIL 

Dispoziţiile prezentului Contract vor fi considerate divizibile, iar lipsa de valabilitate sau 
imposibilitatea punerii în executare a oricăror acestor dispoziţii nu va afecta valabilitatea sau 
posibilitatea de a pune în executare orice alte dispoziţii ale Contractului. În cazul în care orice 
dispoziţie din prezentul Contract devine lipsită de valabilitate sau imposibil de pus în executare sau 
inaplicabilă unei situaţii sau unei Persoane: (a) respectiva dispoziţie va fi înlocuită cu o altă 
dispoziţie corespunzătoare şi echitabilă în vederea obţinerii aceluiaşi rezultat intenţionat de 
dispoziţia lipsită de valabilitate sau imposibil de pus în executare, în măsura în care intenţia şi 
scopul iniţiale sunt valabile şi aplicabile; şi (b) celelalte prevederi ale Contractului şi aplicarea 
respectivei dispoziţii unor alte Persoane, entităţi sau circumstanţe nu vor fi afectate de această 
situaţie de lipsă a valabilităţii sau imposibilitate de pus în executare. 

16. FORŢA MAJORĂ 

16.1. Niciuna dintre  Părţi nu va fi ţinută răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale ca 
urmare a producerii unui eveniment de Forţa Majoră. 

16.2. Forţa Majoră înseamnă orice eveniment neprevăzut, imposibil de evitat, insurmontabil şi 
extern circumstanţelor contractuale, care nu poate fi imputat Părţii în cauză şi care se produce 
înainte de termenul limită de îndeplinire a respectivei obligaţii, făcând astfel imposibilă pentru 
Partea în cauză îndeplinirea totală sau parţială a uneia sau mai multora dintre  obligaţiile ce îi revin. 

16.3. În scopul prezentei clauze, Forţa Majoră include, fără limitare, modificări semnificative 
defavorabile în Legea Aplicabilă, tendinţe defavorabile pe piaţă, ca de exemplu modificări 
defavorabile semnificative cu privire la cererea în industrie/pentru segmentul respectiv, acceptare 
slabă pe piaţă a autovehiculelor Ford produse în România, modificări adverse semnificative în 
preţurile energiei electrice şi materiilor prime, care ar putea avea un impact important asupra cererii 
sau alte tendinţe economice globale adverse neprevăzute, precum şi războaie, situaţii de război, 
revoluţii, cutremure, inundaţii, embargo precum şi orice alte situaţii confirmate de Camera de 
Comerţ şi Industrie a României sau de orice altă autoritate relevantă ca fiind evenimente de Forţă 
Majoră. 

16.4. Partea care invocă Forţa Majoră va notifica cealaltă Parte, în termen de 15 zile de la 
producerea evenimentului, în legătură cu imposibilitatea îndeplinirii obligaţiei şi va comunica 
celeilalte Părţi, în termen de 15 zile de la transmiterea notificării, certificatul care atestă situaţia de 
Forţă Majoră, emis de instituţia relevantă. În acelaşi timp, Partea care invocă Forţa Majoră va 
notifica cealaltă Parte în legătură cu încetarea evenimentului de Forţă Majoră şi cu consecinţele ce 
rezultă în urma imposibilităţii îndeplinirii de către respectiva Parte a obligaţiilor sale în termen de 30 
Zile Lucrătoare de la încetarea evenimentului. 
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16.5. În cazul în care oricare dintre  Părţi nu îşi poate îndeplini obligaţiile datorită unui eveniment 
de Forţă Majoră care durează mai puţin de 6 luni, îndeplinirea obligaţiei afectate de acest eveniment 
va fi  întreruptă şi termenul acesteia prelungit cu o perioadă egală de timp; în cazul în care oricare 
dintre  Părţi nu îşi poate îndeplini obligaţiile datorită oricărui eveniment de Forţă Majoră care 
durează 6 luni sau mai mult, oricare dintre  Părţi poate desfiinţa prezentul Contract fără plata 
niciunor Daune, prin transmiterea unei notificări celeilalte Părţi în care se precizează că încetarea 
produce efecte juridice începând cu data primirii respectivei notificări. 

16.6. Părţile au libertatea de a renegocia Contractul de o manieră satisfăcătoare pentru ambele 
Părţi pentru a lua în considerare consecinţele evenimentului de Forţă Majoră, fără a aduce atingere 
drepturilor prevăzute în Articolul 16.4. 

16.7  În cazul în care oricare dintre  Părţi nu notifică apariţia evenimentului de Forţă Majoră sau 
încetarea acestuia şi nu furnizează dovada necesară în acest sens în termenele stabilite în Articolul  
16.4, cealaltă Parte este îndreptăţită să primească Daune. 

17. MECANISMUL DE CONCILIERE. ARBITRAJ  

17.1. În cazul în care Vânzătorul consideră că oricare dintre Obligaţiile Post-Privatizare ale 
Cumpărătorului prevăzute în Articolele 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9, 10 şi 11 nu au fost îndeplinite în 
concordanţă cu prezentul Contract, va notifica pe Cumpărător cu privire la aceste pretinse încălcări. 
În termen de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare de la primirea notificării în cauză, Cumpărătorul va 
trebui fie să remedieze încălcarea (dacă aceasta există), fie să trimită un răspuns fundamentat 
Vânzătorului prin care contestă existenţa respectivei încălcări.  

17.2. În cazul în care Cumpărătorul consideră că Obligaţiile Vânzătorului potrivit acestui Contract, 
inclusiv cele prevăzute de art. 14.3 nu au fost îndeplinite în concordanţă cu acest Contract, va 
notifica Vânzătorul cu privire la pretinsa încălcare. În termen de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare de 
la primirea respectivei notificări, Vânzătorul va trebui fie să remedieze încălcarea (dacă aceasta 
există), fie să trimită Cumpărătorului un răspuns fundamentat prin care contestă existenţa respectivei 
încălcări. 

17.3. Părţile se vor întâlni în termen de 15 Zile Lucrătoare de la momentul expirării perioadei de 
30 (treizeci) de Zile Lucrătoare prevăzute în Articolul 17.1 sau 17.2 pentru a discuta motivele ce au 
dus la această situaţie şi remediile posibile. În caz de impas, disputa va fi supusă spre conciliere în 
cadrul unei întâlniri între Preşedintele AVAS sau al oricărei entităţi care ar succeda în drepturile 
AVAS şi Preşedintele Ford Europa, în numele Cumpărătorului, întâlnire care va avea loc în cel mult 
30 (treizeci) de Zile Lucrătoare de la întâlnirea iniţială prevăzută mai sus. Dacă impasul nu poate fi 
soluţionat în cadrul respectivei întâlniri, disputa va fi deferită spre arbitraj, după cum se prevede în 
Articolul 17.  

17.4. Orice dispută sau neînţelegere decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv, 
dar fără a se limita la, orice dispută cu privire la valabilitatea încheierii sale, opozabilitatea, 
nulitatea, încălcarea, încetarea sau efectele Contractului şi care nu a fost soluţionată în conformitate 
cu Articolele 17.1, 17.2 şi 17.3, va fi soluţionată definitiv de către Curtea Internaţională de Arbitraj a 
Camerei Internaţionale de Comerţ (,,CIC”) conform Regulilor de Arbitraj CIC în vigoare la data 
depunerii cererii de arbitraj. Locul arbitrajului va fi la Paris, Franţa şi procedurile se vor desfăşura în 
limba engleză. Fiecare dintre  Părţi va desemna un arbitru, iar arbitrii astfel desemnaţi vor desemna 
un al treilea arbitru care să prezideze instanţa de arbitraj.  

17.5. Preşedintele CIC va îndeplini rolul de ,,autoritate desemnată” în baza Regulilor de Arbitraj, 
în cazul în care Părţile nu reuşesc să desemneze un arbitru sau arbitrii nu reuşesc să desemneze 
împreună cel de-al treilea arbitru în condiţiile prevăzute de Regulile de Arbitraj CIC. 
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17.6. Hotărârea arbitrală va fi definitivă şi obligatorie pentru Părţi.  

17.7. Partea care are câştig de cauză are dreptul să recupereze toate cheltuielile, inclusiv, fără a se 
limita la, onorariile şi cheltuielile avocaţilor, costurile legate de instanţa de arbitraj sau de judecată, 
precum şi cheltuielile de deplasare suportate pentru dovedirea drepturilor Părţii respective, pentru 
pregătirea punerii în executare şi pentru punerea în executare a drepturilor care îi revin Părţii în baza 
prezentului Contract. 

 

18. CONFIDENŢIALITATE 

18.1. Fiecare dintre  Părţi va păstra confidenţialitatea şi nu va divulga şi nu va folosi nicio 
informaţie primită sau obţinută ca urmare a încheierii prezentului Contract sau a unui alt contract 
încheiat în baza prezentului Contract şi îşi va obliga proprii angajaţi cu funcţii de conducere, 
administratori, salariaţi, reprezentanţi sau consultanţi să păstreze confidenţialitatea şi să nu utilizeze 
informaţiile referitoare la cealaltă Parte, la Societate sau la Societatea Controlată sau la Afiliaţii 
acestora şi să nu publice sau să nu divulge aceste informaţii niciunei Persoane. Fără a aduce atingere 
prevederilor de mai sus, obligaţia privind confidenţialitatea nu se va aplica în cazul în care: 

(i) informaţia devine publică în alt mod decât prin încălcarea Acordului de Confidenţialitate sau 
a prezentului Contract;  

(ii) informaţia devine publică prin intermediul unei Persoane care nu este supusă obligaţiei de 
confidenţialitate în baza prezentului Contract; sau  

(iii) informaţia trebuie dezvăluită sau folosită ca urmare a unor proceduri judiciare legate de 
prezentul Contract sau dintr-un alt contract încheiat în baza prezentului Contract sau în situaţia în 
care dezvăluirea este cerută prin lege, de organele de reglementare sau de regulile şi regulamentele 
unei burse de valori recunoscute. 

18.2. Începând cu Data Semnării, niciuna dintre  Părţi nu va face niciun anunţ public sau declaraţie 
scrisă referitoare la prezentul Contract fără acordul prealabil scris al celeilalte Părţi.  

18.3. Părţile sunt de acord ca, exceptând Anexele 4, 5, 6, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 30, 32, 34 
prevederile acestui Contract nu sunt confidenţiale şi pot fi puse la dispoziţia publicului pe website-ul 
Vânzătorului sau în orice alt mod, ulterior Datei Semnării. 

18.4. Obligaţia prevăzută în prezentul Articol va continua şi după încetarea prezentului Contract 
pentru o perioadă de 10 (zece) ani, sub rezerva obligaţiei legale privind transparenţa în legătură cu 
contractele de privatizare.  

19. LEGEA APLICABILĂ  

Prezentul Contract va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legile din România. 

20. NOTIFICĂRI 

20.1. Toate notificările şi comunicările unei Părţi către cealaltă Parte vor fi făcute în limba engleză 
şi transmise la următoarele adrese: 

(i) Pentru Vânzător: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 

Str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 50, sector 1,  

Bucureşti, România 

Fax: 0040 21 233 32 72 
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(ii) Pentru Cumpărător:  Ford Motor Company, The Company Secretary 

One American Road, Dearborn, Michigan 48126(USA) 

Fax: 001 313 24 88 713 

şi Ford of Europe, GMBH, Director of Legal Affairs 

Henry Ford Str. No. 1, 50725 Cologne, Germany 

Fax: +49-221-9012970 

 

20.2. Notificările vor fi considerate valabile (i) la data primirii (prin înregistrarea în registrul de 
corespondenţă la Registrul General în cazul Vânzătorului şi la data semnării de primire în cazul 
Cumpărătorului, dacă acestea au fost înmânate personal prin curier) sau (ii) la data primirii 
confirmării de primire pentru scrisorile recomandate în cazul ambelor Părţi sau (iii) la data 
transmisiei prin fax conform raportului transmisiei fax în cazul ambelor Părţi. 

21. CLAUZE DIVERSE 

21.1. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, se stabileşte că toate plăţile datorate de către Părţi potrivit 
termenilor acestui Contract sunt libere de orice taxe (inclusiv taxa pe valoare adăugată) şi că în cazul 
în care astfel de taxe ar fi percepute în mod legal şi proporţional de către una dintre  Părţi în acord cu 
termenii acestui Contract, celeilalte Părţi sau ar trebui să fie plătite direct unei autorităţi competente, 
acea cealaltă Parte va realiza plata taxei, în plus faţă de orice plăţi efectuate potrivit termenilor 
Contractului de faţă, pe baza prezentării documentelor necesare (de exemplu factura TVA) pentru 
identificarea taxei astfel impuse. 

21.2. Anexele la prezentul Contract constituie parte integrantă a acestuia. 

21.3. Prezentul Contract (împreună cu toate Anexele şi toate contractele încheiate în baza acestuia) 
înlocuieşte şi anulează toate celelalte acorduri, negocieri, corespondenţă, angajamente şi comunicări 
anterioare (fie în scris, fie verbale, fie exprese ,fie tacite, după caz) între Părţi cu privire la obiectul 
prezentului Contract şi reprezintă expunerea completă şi exclusivă a termenilor şi condiţiilor 
acordului dintre  Părţi. 

21.4. Prezentul Contract nu poate fi modificat, completat sau amendat în nici un fel decât în scris, 
cu acordul ambelor Părţi. 

21.5. Părţile convin ca toate informaţiile solicitate de Guvern sau de o Autoritate Publică, inclusiv, 
dar fără limitare la, o instanţă sau autoritate de reglementare, vor fi discutate de către Părţi. 

21.6 Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract sau se stabileşte altfel în 
scris de către Părţi, niciuna dintre  Părţi nu poate cesiona sau transfera în alt mod drepturile sau 
obligaţiile ce decurg din prezentul Contract sau dintr-o parte a acestuia.  

21.7. Fiecare Parte poate renunţa la drepturi sau Pretenţii ce decurg din prezentul Contract. Cu 
toate acestea, nicio Parte nu poate fi eliberată de o Pretenţie sau de un drept al celeilalte Părţi asupra 
sa, care ia naştere din prezentul Contract sau din Tranzacţia Avută în Vedere, în tot sau în parte, 
decât printr-o declaraţie de renunţare la respectiva Pretenţie sau respectivul drept, formulată în scris 
şi semnată de cealaltă Parte şi care se va aplica doar în situaţia pentru care este dată respectiva 
declaraţie.  
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     ************** 
 

Prezentul Contract este semnat în 3 exemplare originale în limba română şi 2 exemplare în limba 
engleză. În cazul unor neconcordanţe între varianta din limba română şi varianta din limba engleză, 
va prevala varianta în limba română. 

 

Drept mărturie a celor de mai sus, s-a semnat prezentul Contract la data menţionată la începutul 
Contractului, în Frankfurt, Germania.  

 

 

 

VÂNZĂTOR             CUMPĂRĂTOR 

 

 

 

Teodor ATANASIU             Lyle WATTERS 

 

Preşedinte al Autorităţii pentru     Reprezentant al Ford Motor Company 

Valorificarea Activelor Statului 

 

 

Sebastian Teodor Gheorghe VLĂDESCU 

 

Reprezentant al Guvernului României şi  

Preşedinte al Comisiei de privatizare 
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          ANEXA  1  

 

DECLARAŢIILE ŞI GARANŢIILE ACORDATE DE VÂNZĂTOR   

Prezentele declaraţii şi garanţii sunt oferite de către Vânzător în conformitate cu Articolul 12 
al Contractului.  

a)    Semnare, reprezentare şi inexistenţa conflictului  

(1)  Vânzătorul are deplină autoritate şi capacitate juridică pentru a încheia 
prezentul Contract, prin care se stabilesc obligaţiile şi angajamentele 
valabile pentru Vânzător şi care sunt aplicabile în conformitate cu termenii 
prezentului Contract şi, potrivit informaţiilor deţinute de Vânzător, nu s-a  
întreprins nicio acţiune şi nu a fost introdusă, anunţată, demarată şi nu se 
află pe rol, nicio Procedură care ar putea influenţa valabilitatea sau punerea 
în executare a prezentului Contract sau capacitatea Vânzătorului de a 
îndeplini obligaţiile ce îi revin în baza prezentului Contract sau care ar putea 
împiedica sau amâna Tranzacţia Avută în Vedere.; 

(2)  Persoanele care semnează prezentul Contract în numele şi pe seama 
Vânzătorului, precum şi fiecare persoană care semnează orice alt document, 
emis în baza prezentului Contract, în numele şi pe seama Vânzătorului, sunt 
autorizate legal în acest sens;  

(3)  Vânzătorul şi Entităţile Vizate nu au obligaţia de a depune vreun document 
sau de a notifica o Autoritate sau un terţ, sau de a obţine acordul sau 
aprobarea din partea unei Autorităţi sau a unui terţ în legătură cu prezentul 
Contract sau cu Tranzacţia Avută în Vedere, cu excepţia notificărilor la care 
se face referire în mod distinct în prezentul Contract;  

(4)  Nici semnarea prezentului Contract, nici îndeplinirea unei obligaţii şi/sau a 
Tranzacţiilor Avute în Vedere :   

(i) Nu contravine, şi nu reprezintă o încălcare a Legii Aplicabile aplicabilă 
Vânzătorului sau  Entităţilor Vizate (cu excepţia situaţiilor descrise în Actul 
Normativ), nu reprezintă o încălcare a niciunei prevederi a actelor 
constitutive ale Vânzătorului sau ale Entităţilor Vizate, a unei hotărâri a 
organelor statutare ale Vânzătorului sau ale Entităţilor Vizate, care este în 
vigoare în prezent, sau a uneia dintre  Autorizaţii, şi nu conferă niciunei 
Autorităţi competente dreptul de a modifica, suspenda, revoca sau anula 
aceste Autorizaţii, (cu excepţia cerinţelor prevăzute în mod obligatoriu în 
baza Legii Aplicabile în cazul privatizării societăţilor de stat); sau  

(ii) Nu reprezintă o încălcare a niciunei condiţii sau prevederi, nu duce la 
apariţia unui caz de neîndeplinire, sau la o accelerare a îndeplinirii unei 
obligaţii prevăzute în conţinutul unui contract, act, sau restricţie la care 
oricare dintre  Entităţile Vizate este parte sau care angajează răspunderea 
unei Entităţi Vizate sau unul dintre  activele acesteia, nu va duce la naşterea 
unui drept de reziliere sau la posibilitatea de a cere anularea unui astfel de 
contract sau act, şi nu va determina pierderea niciunui drept al Entităţilor 
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Vizate asupra activelor aflate în proprietatea acestora sau pe care acestea le 
folosesc; 

b)    Situaţia Entităţilor Vizate 

(5) Entităţile Vizate au fost înfiinţate şi funcţionează în conformitate cu Legea 
Aplicabilă şi nu a fost declarată starea de faliment, de reorganizare sau de 
dizolvare. Copii ale actului constitutiv actualizat al Societăţii, precum şi ale 
certificatelor de înmatriculare a Entităţilor Vizate sunt anexate prezentului 
ca Anexa 27: 

(6) Niciunul dintre  organele statutare ale Entităţilor Vizate nu a aprobat, în baza 
unei hotărâri în vigoare la Data Semnării, încheierea unui contract de 
asociere, dizolvarea, fuziunea, divizarea, reorganizarea, vânzarea unei divizii 
sau a unei afaceri în  întreg, sau orice altă formă de reorganizare a Entităţilor 
Vizate, şi niciun astfel de organ statutar nu a fost convocat în scopul 
adoptării unei astfel de hotărâri; 

(7) Nu a fost începută nicio Procedură în legătură cu anularea, dizolvarea, 
falimentul, lichidarea, lichidarea voluntară, administrarea, reorganizarea 
judiciară sau insolvenţa Entităţilor Vizate,  în conformitate cu Legea 
Aplicabilă, şi nu a fost numit niciun lichidator sau administrator judiciar în 
legătură cu activitatea economică sau cu patrimoniul Entităţilor Vizate, în tot 
sau în parte, cu excepţia administratorului special numit pentru Societatea 
Controlată potrivit Legii Privatizării. În această privinţă, Entităţile Vizate nu 
au încheiat niciun acord cu creditorii şi nu s-a instituit sau aplicat niciun 
sechestru, executare silită sau altă măsură în legătură cu oricare dintre  
patrimoniul, bunurile şi sau activitatea economică a Entităţilor Vizate, în tot 
sau în parte; 

(8) Entităţile Vizate sunt în posesia tuturor Autorizaţiilor necesare desfăşurării 
activităţilor de bază declarate în actele constitutive, prezentate în Anexa 14, 
precum şi pentru deţinerea, închirierea şi exploatarea tuturor Activelor 
Semnificative deţinute de acestea în vederea desfăşurării activităţii; 

(9)  În ultimii cinci ani înainte de Data Semnării, Entităţile Vizate au respectat 
toate prevederile importante stabilite prin Legea Aplicabilă, inclusiv Legea 
Aplicabilă în industria de automobile, concurenţa, mediu şi domeniul fiscal 
şi orice cerinţe ale oricărei Autorităţi Publice relevante, inclusiv Autorităţile 
din domeniul concurenţei, mediului sau fiscal; 

(10) În ultimii cinci ani înainte de Data Semnării, Entităţile Vizate nu au primit 
nicio notificare sau adresă în legătură cu vreo încălcare concretă sau 
presupusă, sau cu nerespectarea Legii Aplicabile sau a unei Autorizaţii şi nu 
au făcut obiectul niciunei investigaţii din partea unei Autorităţi în legătură 
cu aspectele menţionate, nu li s-au aplicat sancţiuni, amenzi şi nu au fost 
luate alte măsuri provizorii ca urmare a încălcării  Legii Aplicabile sau a 
unei Autorizaţii şi care să nu fi fost respectate în totalitate; 

(11) Nu există niciun motiv care să justifice o hotărâre din partea unei Autorităţi 
de a revoca, anula, suspenda sau modifica vreuna dintre  Autorizaţii sau 
luarea unor măsuri care ar împiedica Entităţile Vizate să îşi desfăşoare 
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obiectul principal de activitate, aşa  cum acesta a fost desfăşurat în ultimii 5 
ani înainte de Data Semnării; 

(12) La Data Finalizării, toate punctele de lucru, sucursalele şi sediile secundare 
ale Entităţilor Vizate au fost înregistrate în mod corespunzător la Oficiile 
Registrul Comerţului competente; 

(13) Toate informaţiile importante, hotărârile şi alte documente care ar fi trebuit 
prezentate, depuse sau înregistrate la Registrul Comerţului sau orice altă 
Autoritate competentă de către Entităţile Vizate, au fost prezentate, 
înregistrate sau, după caz, depuse, toate aceste informaţii importante puse la 
dispoziţia autorităţilor competente fiind reale, exacte şi complete, în acord 
cu prevederile Legii Aplicabile la momentul respectivei prezentări, depuneri 
sau înregistrări. 

c)     Acţiunile 

(14) Societatea are un capital înregistrat de 39.783.166,50 RON, divizat în  
118.944.365 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 2,10 RON fiecare; 

(15) Societatea Controlată are un capital înregistrat de 53.601.612 RON, divizat 
în 3.061.200 de acţiuni cu o valoare nominală de 17,51 RON fiecare; 

(16) Mecatim are un capital înregistrat de 12.927.602,50 RON, divizat în 
5.171.041 de acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare ; 

(17) Toate Acţiunile, precum şi toate acţiunile în Societatea Controlată şi toate 
Acţiunile Mecatim (definite mai jos) au fost emise şi subscrise în mod legal 
şi valabil, cu respectarea Legii Aplicabile şi au fost înregistrate în 
conformitate cu prevederile Legii Aplicabile la Societatea de Registru, 
precum  şi în orice alte registre relevante; 

(18) Vânzătorul este proprietarul deplin şi exclusiv al Acţiunilor, care reprezintă 
72, 40316 % din capitalul social subscris şi vărsat al Societăţii; 

(19) Societatea este proprietarul deplin şi exclusiv al Acţiunilor în Societatea 
Controlată, reprezentând 49% din capitalul social subscris şi vărsat al 
Societăţii Controlate;  

(20) Societatea Controlată este proprietarul deplin şi exclusiv al unui nr. de 
3.872.698 de acţiuni emise de Mecatim S.A. Timişoara şi care reprezintă 
74,89204% din capitalul social subscris şi vărsat al Mecatim S.A. 
(“Acţiunile Mecatim”);  

(21) Societatea Controlată a dobândit în mod legal un număr de 1.561.212 de 
acţiuni şi care reprezintă 51% din capitalul social subscris şi vărsat al 
Societăţii Controlate, prin încheierea unui Contract privind Transferul de 
Acţiuni şi Ştergerea Datoriilor Societăţii la data de 30 august 2006 
(,,Contractul privind Transferul de Acţiuni şi Ştergerea Datoriilor 
Societăţii”) cu patru foşti acţionari  ai Societăţii Controlate;  

(22) Toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în respectivul Contract privind 
Transferul de Acţiuni şi Ştergerea Datoriilor Societăţii au fost onorate de 
către Părţi în mod adecvat şi Vânzătorul sau Entităţile Vizate nu au 
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cunoştinţă de existenţa vreunei situaţii care ar putea determina formularea 
unor Pretenţii a uneia dintre  părţi faţă de cealaltă parte; 

(23) Toate Acţiunile, toate acţiunile Societăţii Controlate şi Acţiunile Mecatim 
sunt subscrise, vărsate integral şi libere de orice Sarcini, cu excepţia unui 
număr de 1.561.212 de acţiuni emise de către Societatea Controlată şi care 
sunt deţinute de aceasta, conferă drepturi de vot şi dreptul la dividende;  

(24) Nu există un gaj asupra acţiunilor emise de Entităţile Vizate înregistrat la 
Societatea de Registru, după cum rezultă din certificatul oficial emis de 
Societatea de Registru  la data de  [ ], respectiv din certificatul emis de 
consiliul de administraţie al Societăţii Controlate la data de [ ]. Pentru 
evitarea oricăror neclarităţi, Vânzătorul nici nu se angajează, nici nu 
garantează Cumpărătorului că acţiunile deţinute de alţi acţionari în Societate 
şi/sau în Mecatim nu vor fi gajate sau grevate cu sarcini în alt mod până la 
sau după Data Finalizării.  

(25) Niciunul dintre  drepturile asupra Acţiunilor, asupra acţiunilor Societăţii 
Controlate şi asupra Acţiunilor Mecatim (mai sus menţionate): 

(i) nu poate fi exercitat de către orice Persoană, cu excepţia Vânzătorului în 
calitate de proprietar al Acţiunilor, a Societăţii, în calitate de  proprietar al 
Acţiunilor în Societatea Controlată sau a Societăţii Controlate, în calitate de 
proprietar al unui număr de 3.872.698 acţiuni din Mecatim în baza unei 
procuri, a unui drept de uzufruct sau în alt mod; sau 

(ii) nu face obiectul nici unei Sarcini, cu excepţia celor prevăzute de Legea 
Aplicabilă; sau  

(iii) nu face obiectul nici unei Proceduri  în curs;  

(26) Cu excepţia prezentului Contract, nu exista niciun alt contract sau acord 
referitor la transferul oricăreia dintre  Acţiuni, Acţiunile în Societatea 
Controlată sau Acţiunile Mecatim, precum şi la constituirea unei Sarcini 
asupra acestora;  

(27) Nici Vânzătorul, nici Entităţile Vizate nu au semnat, şi nu sunt angajate în 
baza vreunui acord al acţionarilor sau altă înţelegere similară în privinţa 
Entităţilor Vizate;  

(28) Entităţile Vizate nu au emis obligaţiuni, titluri convertibile, titluri cu drepturi 
de subscriere, titluri tip warrant, sau alt tip de valori mobiliare, şi nu există 
decizii emise de Consiliul de Administraţie sau de adunarea generală a 
acţionarilor a Entităţilor Vizate pentru emiterea (şi nu există niciun contract 
sau obligaţie de niciun fel pentru emiterea) de acţiuni (ordinare sau 
preferenţiale, cu sau fără drept de vot);  

(29) Entităţile Vizate nu sunt implicate, în calitate de emitent, în nicio ofertă 
publică de emisiune de valori mobiliare către public, nici în România şi nici 
în străinătate;  

(30) Cu excepţia unui număr de 1.561.212 de acţiuni emise şi deţinute de către 
Societatea Controlată, Entităţile Vizate nu s-au angajat să răscumpere sau să 
cumpere propriile acţiuni şi nu există motive pentru anularea sau 
răscumpărarea acţiunilor proprii de către Entităţile Vizate.   
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d)     Contracte  

(31) Toate Contractele Semnificative încheiate de către Entităţile Vizate şi care 
produc efecte în prezent în forma lor actuală, inclusiv contractele încheiate 
între Societatea Controlată şi societăţile care aparţin grupului General 
Motors, sunt în vigoare, valabile şi obligatorii faţă de părţile semnatare 
potrivit prevederilor respectivelor contracte, respectă toate prevederile 
statutare şi de reglementările legale şi, potrivit informaţiilor deţinute de 
Vânzător, nu vor înceta anterior termenului contractual şi, nu a intervenit 
nici un eveniment care să determine rezilierea sau accelerarea termenului 
efectuării unei plăţi sau care să producă o încălcare sau o  neîndeplinire din 
partea Entităţilor Vizate a prevederilor acestor contracte; în scopul prezentei 
secţiuni, “Contracte Semnificative” înseamnă contractele a căror valoare 
depăşeşte 50.000 de Euro;  

(32) Din 31 decembrie 2006 nu a survenit niciun eveniment care ar fi putut să 
determine încetarea sau modificarea înainte de termen a oricăruia dintre  
Contractele Semnificative ale Societăţilor Vizate, datorită culpei Societăţilor 
Vizate; 

(33) Toate Contractele Semnificative încheiate de către Entităţile Vizate (care 
sunt în vigoare, au expirat sau au încetat în ultimii 5 (cinci) ani) nu au 
încălcat prevederile niciunei Legi Aplicabile; 

(34) Entităţile Vizate nu au încheiat niciun Contract Semnificativ :  

(i) decât în condiţii de piaţă şi nu pot fi recalificate de către nicio Autoritate; 

(ii) care le-ar împiedica să îşi desfăşoare în mod liber activitatea economică  
(inclusiv, fără limitare, prin asumarea unor angajamente negative, obligaţii 
de exclusivitate în baza oricăror contracte încheiate cu Entităţile Vizate);  

(iii) care ar excede obiectului de activitate autorizat. 

(35) La Data Finalizării, Entităţile Vizate au obţinut toate aprobările şi 
confirmările necesare din partea entităţilor relevante aparţinând grupului 
General Motors care atestă că acestea nu vor înceta contractele încheiate cu 
Societatea Controlată ca urmare a Tranzacţiei Avute în Vedere. Niciun 
partener de afaceri important, inclusiv nicio entitate aparţinând grupului 
General Motors, nu a reziliat sau încetat şi nu intenţionează rezilierea sau 
încetarea relaţiei de afaceri, nu a diminuat şi nu intenţionează să diminueze 
activitatea economică desfăşurată cu Entităţile Vizate faţă de cum se 
desfăşoară aceasta din 31 decembrie 2006;  

(36) Entităţile Vizate nu au încheiat contracte de asociere, contracte de 
participare la beneficii şi nici alte acorduri similare care încă produc efecte 
legale, în baza cărora veniturile sau profiturile Entităţilor Vizate sunt, sau ar 
putea fi, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, împărţite cu o 
altă Persoană; 

(37) Entităţile Vizate nu au încheiat contracte de management sau acorduri 
similare care încă produc efecte legale în baza cărora activitatea sau 
operaţiunile acestora sunt administrate de către o altă persoană, alta decât 



ANEXA 

 59

angajaţii desemnaţi legal în acest sens şi/sau membrii în organele statutare 
ale acestora;  

(38) Entităţile Vizate nu şi-au asumat garantarea de obligaţii angajate de către 
terţi, care încă produc efecte juridice;  

(39) Entităţile Vizate nu au încheiat contracte de credit bancar sau credit pentru 
societăţi comerciale, de leasing financiar sau împrumuturi de alt tip care 
depăşesc valoarea de 100.000 de Euro şi care să nu fi fost rambursate 
integral, şi nu există Pretenţii împotriva Entităţilor Vizate formulate de către 
o bancă, societate de leasing, societate de asigurări sau altă instituţie de 
credit;  

e)   Situaţia Financiară a Entităţilor Vizate  

(40) Declaraţiile Financiare întocmite în conformitate cu Practicile Contabile 
General Acceptate (GAAP) în România şi cu IFRS, pentru Societate, 
Mecatim şi pentru Societatea Controlată aferente exerciţiului financiar 
încheiat la data de 31 decembrie 2006: 

a) au fost întocmite în conformitate cu legislaţia aplicabilă în România; 

b) au fost aprobate în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor;  

c) au fost depuse la autorităţile competente.  

d) Bilanţul şi situaţia financiară referitoare la datoriile Entităţilor Vizate întocmite la 
data de 31 decembrie 2006 sunt prezentate în Anexa 29; 

(41) Toate documentele relevante ale Entităţilor Vizate, inclusiv cele contabile, 
toate registrele, jurnalele, înregistrările financiare ţinute conform Legii 
Aplicabile, sunt actualizate, reprezintă o înregistrare reală, exactă şi 
completă a tuturor aspectelor care trebuie înregistrate în acestea, în 
conformitate cu legislaţia şi cu practica din România, nu conţin informaţii 
false, incomplete sau care induc în eroare şi se află în posesia respectivelor 
Entităţi Vizate.    

(42) Entităţile Vizate nu au angajamente, datorii sau obligaţii de nicio natură 
(scadente, cu termen, condiţionate sau probabile) cu excepţia 
angajamentelor, datoriilor sau obligaţiilor reflectate în Situaţiile Financiare 
întocmite în conformitate cu Practicile Contabile General Acceptate (GAAP) 
în România şi cu IFRS, atât pentru Societate cât şi pentru Societatea 
Controlată, aferente exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 
2006 şi în privinţa cărora s-au făcut provizioane în Situaţiile Financiare 
întocmite în conformitate cu Practicile Contabile General Acceptate (GAAP) 
în România şi cu IFRS, atât pentru Societate cât şi pentru Societatea 
Controlată, aferente exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 
2006. Cu excepţia datoriilor prezentate în Anexa 14, Societatea Controlată 
nu are alte datorii, obligaţii de plată a unor sume, despăgubiri faţă de un fost 
sau actual acţionar sau faţă de o societate aparţinând Grupurilor General 
Motors sau Daewoo;  

(43) Documentele prezentate de către Vânzător Cumpărătorului ca reprezentând 
Declaraţiile Financiare întocmite în conformitate cu Practicile Contabile 
General Acceptate (GAAP) în România şi cu IFRS, pentru Societate şi 
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respectiv pentru Societatea Controlată la data de 31 decembrie 2006 
reprezintă copii reale, exacte şi complete ale respectivelor situaţii financiare;  

f)   Aspecte legate de Impozitare 

(44) Certificatele privind Datoriile Bugetare emise de către creditorii bugetari ai 
Entităţilor Vizate anterior Datei Semnării sunt prezentate în Anexa 31. 
Entităţile Vizate nu datorează niciun Impozit (scadent, în termen condiţionat 
sau probabil), altul decât cele prezentate în Certificatele privind Datoriile 
Bugetare. Impozitele neachitate de către Entităţile Vizate (A) nu au depăşit 
la data de 31 august 2007 rezervele pentru Impozitele indicate în Bilanţurile 
Contabile şi (B) nu depăşesc rezerva, aşa  cum aceasta a fost ajustată, având 
în vedere scurgerea timpului până la Data Finalizării, în conformitate cu 
practicile şi uzanţele anterioare ale Entităţilor Vizate în depunerea 
Declaraţiilor de Impunere.   

(45) Toate tranzacţiile desfăşurate de către Entităţile Vizate cu  părţi implicate, în 
scopul impozitării au avut loc în condiţii echitabile de piaţă, iar toate 
Impozitele aferente au fost achitate integral; 

(46) Entităţile Vizate nu fac obiectul niciunei investigaţii sau control din partea 
unei Autorităţi în legătură cu aspecte referitore la Impozitare sau la plata 
asigurărilor sociale, iar Entităţilor Vizate nu li s-a comunicat intenţia unei 
Autorităţi de a efectua un astfel de control, iar Vânzătorul (inclusiv oricare 
dintre  administratorii, angajaţii cu funcţii de conducere sau angajaţii 
responsabili cu Aspectele legate de Impozitare) nu are cunoştinţa de o astfel 
de intenţie din partea unei Autorităţi. Nu există pretenţii din partea niciunei 
autorităţi dintr-o jurisdicţie în care Entităţile Vizate nu depun Declaraţii de 
Impunere cu privire la faptul că acestea sunt sau ar trebui să fie supuse 
impozitării în jurisdicţia respectivă. Nu s-au constituit Sarcini asupra 
niciunuia dintre  Activele Semnificative ale niciuneia dintre  Entităţile 
Vizate sau ale Afiliaţilor acesteia ca urmare a faptului că nu s-a efectuat (sau 
se susţine că nu s-a efectuat) plata Impozitului. 

(47) Entităţile Vizate au depus în termenul legal toate Declaraţiile de Impunere 
necesare la autorităţile relevante şi au achitat toate Impozitele datorate, 
indiferent dacă acestea au fost sau nu indicate în Declaraţiile de Impunere, 
precum şi orice alte compensaţii, dobânzi aferente întârzierilor la plată sau 
penalităţi datorate, indiferent dacă acestea au fost consemnate sau nu în 
documentele emise de către autorităţile fiscale, iar Entităţile Vizate au 
declarat, în mod corespunzător şi în termenul legal, toate Impozitele cu 
reţinere la sursă şi nu datorează dobânzi sau penalităţi aferente Impozitelor 
contestate sau întârzierilor la plată. Toate Declaraţiile de Impunere au fost 
corecte şi complete în toate privinţele şi au fost întocmite cu respectarea 
Legii Aplicabile. Entităţile Vizate au reţinut şi plătit toate Impozitele 
necesare a fi reţinute şi plătite, aferente sumelor plătite sau datorate 
angajaţilor, antreprenorilor independenţi, creditorilor, acţionarilor sau altor 
terţi. Entităţile Vizate şi-au îndeplinit obligaţiile fiscale, au depus la timp 
Declaraţiile de Impunere şi şi-au plătit la timp Impozitele. 

(48) Toate Impozitele în legătură cu Acţiunile, Acţiunile în Societatea Controlată 
şi Acţiunile Mecatim au fost plătite în mod corespunzător, la timp şi integral 
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şi nu există Pretenţii sau sume datorate către nicio Autoritate sau altă 
persoană în legătură cu nicio altfel de  participaţie.  

g)   Litigii 

(49) Vânzătorul declară că: 

(i) Entităţile Vizate nu sunt obligate la plata de daune ca urmare a încălcării 
Legii Aplicabile în domeniul protecţiei mediului şi în prezent nu există nicio 
Procedură care a fost iniţiată  împotriva Entităţilor Vizate ca urmare a 
nerespectării prevederilor legale privind protecţia mediului, cu excepţia 
cazurilor prezentate în Anexa 14; 

(ii) Entităţile Vizate nu fac obiectul niciunei Proceduri în curs; 

(iii)Nu se află în derulare nicio Procedură care să conteste valabilitatea unei 
acţiuni  întreprinse sau care urmează a fi  întreprinsă de către Vânzător sau de 
către Entităţile Vizate în baza prezentului Contract sau în legătură cu 
Tranzacţia Avută în Vedere; 

 h)   Active 

(50)     Entităţile Vizate:  

i) deţin drepturile de proprietate depline, exclusive, fiind în posesia unui titlu valabil, 
legal şi liber de orice Sarcini sau a unui titlu valabil pentru utilizarea exclusivă a tuturor 
Activelor Semnificative deţinute sau care sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii, 
toate aceste active (1) fiind libere de orice Sarcini, (2) nefăcând obiectul niciunei 
revendicări de nicio natură, (3) fiind în stare de bună funcţionare, (4) respectând în 
totalitate normele tehnice şi de siguranţă;  

ii) au efectuat în mod corespunzător toate formalităţile, depunerile şi înregistrările 
necesare pentru stabilirea şi protejarea drepturilor ce le revin (inclusiv înregistrările 
bunurilor imobile în Cartea Funciară relevantă) în legătură cu oricare Active 
Semnificative şi toate aceste depuneri şi înregistrări fiind în prezent în vigoare; 

(51) Entităţile Vizate sunt proprietarii deplini şi exclusivi având un titlu legal şi 
liber de orice Sarcini asupra Activelor Conexe. 

(52) Societatea deţine dreptul de proprietate deplin şi exclusiv, fiind în posesia 
unui titlu valabil şi legal, liber de orice Sarcini, asupra terenului în suprafaţă 
de 1.091.421,99 mp situat în Craiova, str. Caracal, nr. 113, număr cadastral 
21425, carte funciară nr. 52658 (,,Terenul”). Dreptul de proprietate al 
Societăţii este atestat prin certificatul de proprietate asupra terenului seria 
M03 nr. 0011 emis de Ministerul Industriei la 30.10.1992. 

(53) Terenul împreună cu toate bunurile imobile deţinute de către Entităţile Vizate 
în baza certificatelor de atestare a dreptului de proprietate sunt incluse în 
capitalul social al Entităţilor Vizate. 

(54) Societatea Controlată utilizează în mod corespunzător, în calitate de chiriaş, o 
suprafaţă de teren de 109 ha,  pe baza contractului de închiriere prezentat în 
Anexa 32 la prezentul Contract, încheiat în mod valabil de către părţi şi care 
angajează răspunderea acestora. 

(55) Entităţile Vizate au dobândit titlul de proprietate asupra tuturor bunurilor 
imobile şi a oricărei părţi din acestea de la proprietarii anteriori printr-un 
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transfer de proprietate valabil şi exclusiv şi nu există posibilitatea ca 
respectivul transfer de proprietate sau titlu de proprietate astfel dobândit să fie 
lovite de nulitate.  

(56) Toate operaţiunile tehnice sau juridice legate de bunurile imobile deţinute de 
către Entităţile Vizate (inclusiv orice alipire şi/sau dezmembrare) s-au 
desfăşurat şi au fost înregistrate în mod corespunzător, cu respectarea Legii 
Aplicabile şi nu exista posibilitatea ca vreuna dintre  operaţiunile menţionate 
să fie lovite de nulitate.  

(57) Activele imobiliare ale Entităţilor Vizate au fost identificate, localizate şi 
delimitate, conform descrierii din Cartea Funciara relevantă, în documentaţia 
cadastrală şi nu există pretenţii sau Proceduri în legătură cu vecinătăţile; 

(58) Activele imobiliare ale Entităţilor Vizate nu au fost scoase din circuitul civil 
şi/sau expropriate în baza niciunui act, aflându-se în posesia legală şi 
neîntreruptă a Entităţilor Vizate de la data dobândirii, cu excepţia celor 
prevăzute în Anexa 14 ;      

(59) Activele reprezentând Active Semnificative imobiliare aflate în proprietatea 
sau în exploatarea Entităţilor Vizate beneficiază de acces direct la drumurile 
publice şi utilităţi nu este necesară nicio servitute pentru utilizarea acestora;  

(60) Toate clădirile au fost construite şi  întreţinute în conformitate cu Legea 
Aplicabilă şi în special cu respectarea normelor urbanistice şi de amenajare a 
teritoriului, şi nu încalcă drepturile terţilor, cu excepţia celor prevăzute în 
Anexa 14 ; 

(61) Toate drepturile de creanţă deţinute de către Entităţile Vizate existente la Data 
Semnării, rezultă din activităţile desfăşurate cu respectarea Legii Aplicabile şi 
cu obiectul de activitate autorizat al Entităţilor Vizate, nu fac obiectul niciunei 
Proceduri, pretenţii şi niciuna dintre  aceste creanţe nu a fost cesionată sau nu 
a făcut obiectul unei renunţări, în tot sau în parte ; 

(62) Stocurile Societăţii şi ale Societăţii Controlate: 

i) se află în stare bună; 

ii) îndeplinesc condiţiile de calitate prevăzute de Legea Aplicabilă sau 
de către normele interne; 

iii) pot fi utilizate de către Societate şi Societatea Controlată în procesul 
de producţie curent; 

iv) sunt suficiente pentru a permite Societăţii şi Societăţii Controlate să-
şi desfăşoare activitatea ulterior Datei Finalizării în aproape aceeaşi 
modalitate în care a desfăşurat-o înainte de Data de Finalizare. 

(63) Activele Entităţilor Vizate nu au fost utilizate în scopul desfăşurării unor 
activităţi ilegale sau interzise (inclusiv ajutorul de stat) care ar putea duce la 
confiscarea, sechestrarea sau la alte măsuri similare în legătură cu 
respectivele active; 

(64) Toate participaţiile Entităţilor Vizate în alte societăţi sunt prevăzute în Anexa 
14; 

i)  Angajaţi 
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(65) Societatea are un număr de 75 de angajaţi în baza unor contracte individuale 
de muncă pe durată nedeterminată şi nici un angajat în baza unor contracte 
individuale de muncă pe durată determinată. Cu excepţia a 5 administratori 
care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de mandat, nu există alte 
persoane care să desfăşoare activităţi în Societate în alt fel decât în baza unui 
contract individual de muncă; 

(66) Societatea Controlată are un număr de 3.443 de angajaţi în baza unor 
contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată şi un număr de 494 
de angajaţi în baza unor contracte individuale de muncă pe durată 
determinată. Cu excepţia a 5 administratori care îşi desfăşoară activitatea în 
baza unor contracte de mandat, nu există alte persoane care să desfăşoare 
activităţi în Societatea Controlată în alt fel decât în baza unui contract 
individual de muncă; 

(67)  Mecatim are un număr de 15 angajaţi în baza unor contracte individuale de 
muncă pe durată nedeterminată. Nu există alte persoane care să desfăşoare 
activităţi în Mecatim în alt fel decât în baza unui contract individual de 
muncă; 

(68) Anexa 23 la prezentul Contract conţine o copie a contractelor colective de 
muncă încheiate de către Entităţile Vizate, precum şi o copie a contractelor 
individuale de muncă standard ;  

(69) Prevederile contractelor colective de muncă relevante se aplică tuturor 
angajaţilor Entităţilor Vizate. 

(70) Contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă, precum şi 
orice alte contracte, planuri sau acorduri aplicabile angajaţilor Entităţilor 
Vizate respectă Legea Aplicabilă şi reprezintă forma actualizată şi utilizată în 
prezent a acestor documente şi care nu va fi modificată decât ulterior Datei 
Finalizării;  

(71) Angajaţii care au nevoie de o Autorizaţie specială sau de un certificat special 
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu au fost autorizaţi în mod 
corespunzător de către autorităţile relevante şi respectă condiţiile 
respectivelor Autorizaţii; 

(72) Nici un angajat nu a adus la cunoştinţa Entităţilor Vizate decizia de a înceta 
contractul de muncă încheiat cu acestea;  

(73) Entităţile Vizate au efectuat plăţile la zi aferente contribuţiilor la asigurările 
sociale şi orice alte sume datorate angajaţilor sau în numele acestora şi au 
constituit rezerve suficiente pentru a acoperi respectivele sume ; 

(74) Nu există beneficii sau alte drepturi pentru personalul Entităţilor Vizate 
(inclusiv pentru administratori) altele decât cele din contractele colective de 
muncă şi nu a fost  întreprinsă nicio măsură şi nu a fost exprimată nicio 
intenţie, sub forma unui document scris angajant pentru Entităţile Vizate, 
pentru iniţierea unor programe prin care se oferă acţiuni angajaţilor, programe 
pentru pensii, încetarea activităţii, cazuri de deces, cazuri de îmbolnăvire, 
spaţii locative sau alte programe şi planuri de beneficii pentru foştii sau 
actualii angajaţi (inclusiv administratori) sau pentru persoanele aflate în  
întreţinerea acestora; 
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(75) În Entităţile Vizate nu au avut loc greve sau situaţii de încetare a lucrului, 
niciun astfel de eveniment nu este în prezent în desfăşurare ;   

(76) Niciun angajat sau fost angajat al Entităţilor Vizate nu are dreptul să pretindă 
Entităţilor Vizate daune sau repunerea în drepturi în baza unei hotărâri 
judecătoreşti definitive şi nu există nicio Procedură iniţiată în această privinţă;  

(77) Entităţile Vizate nu au încheiat contracte cu microîntreprinderi care au ca 
obiect de activitate prestarea către Entităţile Vizate de servicii care ar putea fi 
prestate de către un angajat, precum serviciile de management, consultanţă, 
contabilitate sau alt tip de servicii; 

j)  Drepturi de Proprietate Intelectuală  

Proprietate Industrială 

(78) Societatea este titulara licenţelor, schiţelor, brevetelor şi a mărcilor indicate în 
Anexa nr. 34. 

(79) Societatea Controlată are dreptul de a folosi denumirea "Daewoo" în maniera 
în care aceasta este folosită la Data Semnării, această folosire nu încalcă 
drepturile niciunei Persoane, şi nimeni nu a formulat nicio plângere cu privire 
la folosirea acestui nume. Nu există niciun fel de impedimente care să-i 
restrângă Cumpărătorului dreptul de a schimba denumirile, logo-urile şi 
desenele grafice care aparţin brand-urilor Societăţilor Vizate sau alte elemente 
ale identităţii lor corporatiste în scopul de a le integra în identitatea 
corporatistă a grupului Cumpărătorului. 

(80) Entităţile Vizate: 

(i) au drepturi de proprietate deplină şi exclusivă, libere de orice Sarcini, 
asupra tuturor drepturilor lor de proprietate intelectuală şi au efectuat 
toate înregistrările sau notificările necesare la autorităţile competente în 
scopul protejării acestor drepturi, iar toate aceste înregistrări sunt în 
continuare în vigoare; şi  

(ii) au dreptul să utilizeze orice alt drept de proprietate intelectuală pe care îl 
utilizează; 

(iii) nu au încălcat niciun drept de proprietate intelectuală aparţinând unui terţ, 
şi nu există Proceduri privind încălcarea de către un terţ a vreunui drept 
de proprietate intelectuală aparţinând Entităţilor Vizate; 

k)  Aspecte de Mediu şi de Reglementare   

(81) Entităţile Vizate şi-au desfăşurat şi îşi desfăşoară în continuare activitatea în 
conformitate cu Legea Aplicabilă în domeniul protecţiei mediului; 

(82) Cu excepţia obligaţiilor de mediu prezentate în Avizele de Mediu pentru 
Privatizare, şi cu excepţia obligaţiei generale de a respecta Legea Aplicabilă, 
Entităţile Vizate nu au alte obligaţii legate de mediu inclusiv, dar fără a se 
limita la desfăşurarea altor activităţi de curăţare, dezafectare, decontaminare 
sau alte lucrări de remediere în legătură cu oricare dintre  activele sau 
activităţile acestora; 
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(83) Nu au avut loc deversări de Substanţe Periculoase sau toxice de niciun fel 
(inclusiv azbest) în niciun amplasament aflat în responsabilitatea Entităţilor 
Vizate; 

(84) Cu excepţia cazului în care există prevederi contrare în Avizele de Mediu 
pentru Privatizare, nu există o atestare oficială a Contaminării sau 
Substanţelor Periculoase prezente în solul, subsolul sau pânza de apă freatică 
a Entităţilor Vizate şi în oricare activ al Entităţilor Vizate sau în amenajări în 
legătură cu acestea deţinute, închiriate sau folosite în alt fel de către Entităţile 
Vizate în prezent sau anterior;  

(85) Entităţile Vizate nu au procedat la îndepărtarea deşeurilor şi a substanţelor 
periculoase într-un mod care ar reprezenta o încălcare a Legii Aplicabile; 

l)   Ajutor de Stat 

(86) Cu excepţia beneficierii de prevederile Legii 71/1994, Entităţile Vizate nu au 
beneficiat de nicio altă măsură care ar putea fi considerată un ajutor de stat 
conform Legii Aplicabile; 

m)  Concurenţa şi Protecţia Consumatorului  

(87) Entităţile Vizate au respectat Legea Aplicabilă în domeniul concurenţei şi 
cerinţele autorităţilor de reglementare relevante, au notificat şi au primit, în 
mod corespunzător, autorizaţiile relevante referitoare la toate contractele, 
concentrările economice (cu excepţia concentrării economice dintre  
Societatea Controlată şi Mecatim) acţiunile şi activităţile a căror comunicare 
şi aprobare este necesară conform Legii Aplicabile. 

(88) Sub rezerva Articolului 6.1.1 (g), Entităţile Vizate nu au încheiat niciun 
contract, acord sau practici concertate şi nu au efectuat activităţi care ar putea 
încălca prevederile referitoare la concurenţă, practici antitrust, controlul 
concentrărilor economice, abuz de poziţia dominantă,  utilizarea practicilor 
loiale în afaceri, informarea şi protecţia consumatorilor şi protecţia datelor sau 
care încălca orice altă Lege Aplicabilă; 

(89) Entităţile Vizate au respectat Legea Aplicabilă referitoare la protecţia 
consumatorilor, protecţia datelor şi răspunderea pentru produse.  

n)  Asigurări 

(90) Toate poliţele de asigurare ale Entităţilor Vizate sunt valabile şi în vigoare, 
după cum se arată în Anexa 22 şi îndeplinesc oricare din cerinţele Legii 
Aplicabile; 

(91) Entităţile Vizate şi-au îndeplinit în mod corespunzător, la timp şi integral 
toate obligaţiile care le revin în baza poliţelor de asigurare şi beneficiază în 
continuare de acoperirea oferită de poliţele de asigurare; 

(92) Entităţile Vizate nu au cunoştinţă de vreo decizie a unui asigurator (şi nu 
există motive pentru o astfel de decizie) referitoare la: 

(i) refuzul de a acorda despăgubiri în cazul apariţiei unei pagube; 

(ii) majorarea primei de asigurare; 
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(iii) la încetarea sau refuzul de prelungire a unei poliţe de asigurare sau 
reducerea gradului de acoperire a uneia dintre  poliţe; 
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       ANEXA  2 

 

DECLARAŢIILE ŞI GARANŢIILE ACORDATE DE CUMPĂRĂTOR    

 

Prezentele declaraţii şi garanţii au fost acordate de către Cumpărător în conformitate cu 
Articolul 11.2. al prezentului Contract.  

a) Semnare şi reprezentare  

(1) Cumpărătorul declară că deţine deplina autoritate şi calitate legală pentru a încheia 
prezentul Contract, prin care se stabilesc obligaţiile şi angajamentele valabile ale 
Cumpărătorului, aplicabile în conformitate cu termenii prezentului Contract.  

(2) Persoana care semnează Contractul în numele Cumpărătorului este autorizată legal în acest 
sens şi deţine calitatea legală de a semna prezentul Contract.  

b) Cumpărătorul 

(1) Cumpărătorul declară şi garantează că este o societate comercială care funcţionează legal şi 
care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia statului Delaware. 

(2) Cumpărătorul declară şi garantează că deţine fondurile necesare pentru îndeplinirea 
obligaţiilor care îi revin în baza prezentului Contract.  

(3) Cumpărătorul declară că:  

i) este deţinătorul legal al fondurilor pe care le utilizează în vederea achitării Preţului de 
Cumpărare şi pentru realizarea investiţiei asumate prin prezentul Contract; 

ii) aceste fonduri nu provin din activităţi ilicite prevăzute de Legea 656/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau din alte activităţi interzise de legislaţia 
română sau de tratatele internaţionale la care România este parte; 

În cazul în care, ulterior semnării prezentului Contract, se dovedeşte că declaraţiile 
Vânzătorului de la punctele i) şi ii) de mai sus au fost acordate cu încălcarea prevederilor 
Legii 656/2002 (cu modificările şi completările ulterioare) sau ale Codului Penal, 
Contractul va înceta ope legis, fără necesitatea notificării sau alte formalităţi în faţa 
oricărei instanţe sau curţi de arbitraj. 

 

 

 

 



ANEXA 3 – PROCESUL DE RESTRUCTURARE 

PROCESUL DE RESTRUCTURARE A GRUPULUI AUTOMOBILE CRAIOVA  

Cumparatorul va determina restructurarea grupului de societati Automobile Craiova S.A. care 
include ACSA (“Societatea“), Daewoo Automobile Romania S.A. (“Societatea Controlata”) si 
Mecatim S.A. Timisoara (“Mecatim”), ulterior achizitionarii de catre Cumparator de la Vanzator a 
participatiei de 72,40316%  in Societate. 

Restructurarea (“Procesul de Restructurare”) va permite separarea activitatii de productie de 
automobile de celelalte activitati conexe, care prezinta un interes foarte redus pentru Ford. Aceasta 
separare va implica separarea Bunurilor Principale de Activele Conexe. Aceste Active Conexe vor 
include in principal proprietati imobiliare, astfel cum este indicat in Anexa 10, detinute in prezent de 
Societate, Societatea Controlata si Mecatim (in continuare denumite “Entitatile Vizate ”).  

Aceasta separare va permite Vanzatorului si actionarilor minoritari din toate Entitatile Vizate sa isi 
satisfaca scopul de a se implica in activitatile conexe si sa beneficieze de Activele Conexe care vor 
fi aduse ca aport, ulterior Finalizarii, intr-o societate nou infiintata (“Noua Societate”). La 
finalizarea etapelor prevazute in continuare, Noua Societate va avea ca actionari Vanzatorul si 
actionarii minoritari din toate Entitatile Vizate. 

Propusa Restructurare Post-Finalizare a Societatii, Societatii Controlate si a MECATIM  

Etapa 1  

Fuziunea Societatii si a Mecatim in DWAR 

Fuziunea Societatii si Mecatim in Societatea Controlata (“Societatea de Productie”) va aduce in 
aceeasi entitate toate Bunurile Principale si Activele Conexe si va da ulterior posibilitatea unei 
divizari a Societatii de Productie in vederea separarii Activelor Conexe prin transferul lor catre o 
societate care va desfasura, in principal, activitate in domeniul imobilar (“Noua Societate”).  

Fuziunea va avea loc in conformitate cu legislatia aplicabila, si anume Legea nr. 297/2004 (Legea 
Pietei de Capital) si Legea nr. 31/1990 (Legea Societatilor Comerciale). 

Ulterior procesului de fuziune, actionariatul Societatii de Productie va fi alcatuit din Cumparator, 
Vanzator si altii (actionari minoritari atat din Societate, cat si din MECATIM). 

Etapa a 2-a  

Delistarea de la Bursa de Valori a Societatii  si  Mecatim ulterior fuziunii 

Odata fuzionate in Societatea Controlata, Societatea si Mecatim vor fi delistate de pe Bursa de 
Valori Bucuresti in baza deciziei Comisiei Nationale de Valori Mobiliare si a Bursei de Valori 
Bucuresti.  

Etapa a 3-a 

Desprinderea Noii Societatii din Societatea de Productie 

Activitatile conexe impreuna cu Activele Conexe vor fi desprinse din Societatea de Productie si 
transferate in Noua Societate potrivit Articolului 2501(a) din Legea nr. 31/1990. Societatea de 
Productie si Noua Societate vor avea aceeasi structura a actionariatului iar actiunile vor fi distribuite 
in mod proportional.   

Activitatea de productie de automobile si activele legate de aceasta (i.e. Bunurile Principale) vor 
ramane in Societatea de Productie, iar  Noua Societate va desfasura, in principal, activitati in 
domeniul imobiliar si va deveni proprietara tuturor Activelor Conexe. Toate costurile si obligatiile 



legate de aceste active vor fi transferate Noii Societati potrivit reglementarilor legale si principiilor 
contabile aplicabile. 

Costurile aferente Procesului de Restructurare (inclusiv costurile ocazionate de fuziunea Societatii 
Controlate, Societatii si Mecatim si de divizarea ulterioara a Societatii Controlate) vor fi suportate 
din Excesul de Lichiditate neta determinat conform Contractului. Toate costurile si obligatiile legate 
de productia de autoturisme si Bunurile Principale vor ramane in sarcina Societatii de Productie. 

Excesul de Lichiditate Neta existent in DWAR la Finalizarea Contractului, stabilit prin mecanismul 
numerar-net stipulat in contractul sus-mentionat, va fi transferat in Noua Societate. 

Capitalul transferat Noii Societati la momentul divizarii va proveni din capital social si rezerve, 
altele decat rezervele din reevaluare. 

Noua Societate va continua sa isi desfasoare activitatea in mod curent si nu va fi dizolvata sau 
lichiditata pentru cel putin doi ani de la infiintarea sa. 

Etapa a 4-a  

Schimbul de Actiuni 

In urma finalizarii divizarii Societatii Controlate si crearii Noii Societati, Vanzatorul si 
Cumparatorul se angajeaza sa efectueze un schimb intre actiunile detinute de fiecare dintre acestia in 
Societatea Controlata si Noua Societate, dupa cum urmeaza: Vanzatorul va cesiona Cumparatorului 
actiunile detinute in Societatea Controlata, iar Cumparatorul va cesiona Vanzatorului, in schimbul 
acestor actiuni, un numar din actiunile sale in Noua Societate, echivalent a 72,40316% din Activele 
Conexe nete transferate de la Societate si de la Societatea Controlata precum si 74,13% din valoarea 
Activelor Conexe nete transferate de la Mecatim. Valorile de mai sus au fost calculate in baza 
structurii actionariatului din Societate si Mecatim la Data Semnarii. 

 



ANEXA 7 – FORMA CERTIFICATULUI DE PRE-FINALIZARE  

CERTIFICAT DE PRE – FINALIZARE  

 

Acest Certificat de Pre – Finalizare este incheiat in data de [●], intre Partile: 

(1) AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI, institutie 
publica cu personalitate juridica, infiintata in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de 
Urgenta nr. 51/1998 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 948/2002 cu 
modificarile ulterioare, cu sediul social in Bucuresti, str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 
50, sector 1, si care, potrivit Articolelor 3 si 4 din Ordonanta de Urgenta nr. 88/1997 
indeplineste activitati in legatura cu procesul de privatizare si isi exercita calitatea de 
actionar al Statului in societatile detinute in portofoliul sau (,,Vanzatorul”), reprezentata 
legal la incheierea prezentului Certificat de Pre-Finalizare dl. [●], in calitate de Presedinte al 
Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului,  

si 

(2) FORD MOTOR COMPANY, societate infiintata potrivit legilor Statului Delaware (SUA), 
avand sediul social in One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (SUA) 
(,,Cumparatorul”), reprezentata legal la incheierea prezentului Certificat de Pre - 
Finalizare de [●] conform procurii nr. [●] din data de [●],  

denumite in continuare in mod individual, ,,Partea" si in mod colectiv, ,,Partile", in functie de cum 
contextul va cere 

Prin prezentul s-au hotarat urmatoarele:  

In temeiul articolului 6.1.1 al Contractului de Vanzare-Cumparare de Actiuni (“Contractul”), 
incheiat la data de [●] 2007 intre Vanzator si Cumparator, privind 72.40316 % din actiunile emise 
de S.C. Automobile Craiova SA, societate romana pe actiuni, inmatriculata la Oficiul Registrului 
Comertului Bucuresti sub nr. J 16/722/1991, avand cod unic de inregistrare nr. RO 2299988, atribut 
fiscal [●], cod fiscal nr. [●] si sediul in Craiova, soseaua Caracal, km 3, Judetul Dolj (“Societatea”), 
Vanzatorul si Cumparatorul sunt de accord ca acest document sa serveasca drept Certificat de Pre – 
Finalizare, astfel cum acesta este reglementat prin articolul 6.1.1 din Contract. 

Toate cuvintele scrise cu majuscule vor avea intelesul definit in cuprinsul Contractului. 

Cumparatorul garanteaza Vanzatorului ca nici o Modificare Negativa Semnificativa, astfel cum este 
ea definita in Contract, nu a intervenit de la data de 4 iulie 2007 pana la data prezentei. 
 

Prin prezentul Certificat de Pre-Finalizare, fiecare dintre Vanzator si Cumparator confirma si ia 
cunostinta de faptul ca, pentru a duce la indeplinire obiectivele stabilite si definite in Contract, toate 
conditiile de Pre-Finalizare stabilite in articolul 6.1.1 al Contractului au fost executate si/sau sunt 
indeplinite pe deplin spre satisfactia Partii in favoarea careia au fost stabilite. Partile recunosc de 
asemenea faptul ca toate documentele care atesta indeplinirea conditiilor suspensive la Pre-
Finalizare au fost remise de catre Partea careia ii revenea aceasta obligatie si in mod corespunzator, 
au fost pe deplin acceptate de catre Partea in favoarea careia s-a prevazut conditia si ca, in 
consecinta, Pre-Finalizarea va fi considerata a fi avut loc la data semnarii acestui Certificat de Pre-
Finalizare. 

[Nota: Alternativ, in cazul in care unele conditii suspensive la Pre- Finalizare nu vor fi indeplinite 
iar partea in beneficiul careia au fost prevazue  renunta la respectivele conditii, acest aspect trebuie 



scris in mod expres in Certificatul de Pre-Finalizare, care sa includa luarea la cunostinta ca Partea 
care a renuntat la beneficiul conditiei nu este indreptatita sa ceara despagubiri de la cealalalta 
parte] 

Prezentul Certificat de Pre-Finalizare are efect obligatoriu pentru Parti de la data de [●]. 

IN NUMELE SI PENTRU VANZATOR 

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

Semnatura: _____________________ 

Nume:  

Functia:   

 

IN NUMELE SI PENTRU CUMPARATOR: 

 

FORD MOTOR COMPANY 

Semnatura: _____________________ 

Nume:  

Functia:   
 



  

ANEXA 8 – FORMA CERTIFICATULUI DE FINALIZARE  

CERTIFICAT DE FINALIZARE  

Acest Certificat de Finalizare este incheiat in data de [●], intre partile: 

(1) AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI, institutie 
publica cu personalitate juridica, infiintata in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de 
Urgenta nr. 51/1998 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 948/2002 cu 
modificarile ulterioare, cu sediul social in Bucuresti, str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 
50, sector 1, si care, potrivit Articolelor 3 si 4 din Ordonanta de Urgenta nr. 88/1997 
indeplineste activitati in legatura cu procesul de privatizare si isi exercita calitatea de 
actionar al Statului in societatile detinute in portofoliul sau (,,Vanzatorul”), reprezentata 
legal la incheierea prezentului Certificat de Finalizare de dl. [●], in calitate de Presedinte al 
Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului,  

si 

(2) FORD MOTOR COMPANY, societate infiintata potrivit legilor Statului Delaware (SUA), 
avand sediul social in One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (SUA) 
(,,Cumparatorul”), reprezentata legal la incheierea prezentului Certificat de Finalizare de 
[●] conform procurii nr. [●] din data de [●],  

denumite in continuare in mod individual, ,,Partea" si in mod colectiv, ,,Partile", in functie de cum 
contextul va cere. 

Prin prezentul s-au hotarat urmatoarele:  

In temeiul Articolului 6.5.2 (i) al Contractului de Vanzare-Cumparare de Actiuni (“Contractul”), 
incheiat la data de [●] 2007 dintre Vanzator si Cumparator, privind 72.40316 % din actiunile emise 
de S.C. Automobile Craiova SA, societate romana pe actiuni, inmatriculata la Oficiul Registrului 
Comertului Bucuresti sub nr. J 16/722/1991, avand cod unic de inregistrare nr. RO 2299988, atribut 
fiscal [●], cod fiscal nr. [●] si sediul in Craiova, soseaua Caracal, km 3, Judetul Dolj (“Societatea”), 
Vanzatorul si Cumparatorul sunt de accord ca acest document sa serveasca drept Certificat de 
Finalizare, astfel cum acesta este reglementat in Articolul 6.5.2 (i) din Contract. 

Toate cuvintele scrise cu majuscule vor avea intelesul definit in cuprinsul Contractului, in afara 
situatiei in care prezentul Certificat le da o alta definitie. 

Cumparatorul garanteaza Vanzatorului ca nici o Modificare Negativa Semnificativa, astfel cum este 
ea definita in Contract, nu a intervenit de la data de 4 iulie 2007 pana la data prezentei. 

Vanzatorul garanteaza ca nu are nici o Pretentie fata de Societate la Data Semnarii. 

Prin prezentul Certificat de Finalizare, fiecare dintre Vanzator si Cumparator confirma si ia 
cunostinta de faptul ca, pentru a duce la indeplinire obiectivele stabilite si definite in Contract, toate 
clauzele de Finalizare stabilite in articolul 6.2.1 si toate actiunile prevazute in articolul 6.5.2 al 
Contractului au fost executate si/sau sunt indeplinite pe deplin spre satisfactia Partii in favoarea 
careia au fost stabilite. Partile recunosc de asemenea faptul ca toate documentele care atesta 
indeplinirea conditiilor suspensive la Finalizare au fost remise de catre Partea careia ii revenea 
aceasta obligatie in mod corespunzator si au fost pe deplin acceptate de catre Partea in favoarea 
careia s-a prevazut conditia. 
 

[Nota: Alternativ, in cazul in care unele conditii suspensive la Finalizare nu vor fi indeplinite iar 
partea in beneficiul careia a fost prevazuta renunta la respectivele conditii, acest aspect trebuie 



  

scris in mod expres in Certificatul de Finalizare, care sa includa luarea la cunostinta ca Partea 
care a renuntat la beneficiul conditiei nu este indreptatita sa ceara despagubiri de la cealalata 
parte] 

Prin prezentul Certificat de Finalizare, Partile sunt de acord ca dreptul de propietate asupra 
Actiunilor (insemnand un numar de 13,716,318 de actiuni, reprezentand 72.40316 % din capitalul 
subscris si varsat al Societatii) este transferat, liber de orice Sarcini, de la Vanzator la Cumparator. 

Partile instruiesc prin prezenta in mod neconditionat si irevocabil, Agentul Escriw sa transfere 
imediat si integral Pretul de Cumparare din Contul Escrow in Contul Bancar al Vanzatorului. 

Partile recunosc de asemenea ca au semnat, remis si schimbat toate acele certificate, documente si 
instrumente cerute spre a fi semnate, remise si schimbate la sau inainte de Finalizare in conformitate 
cu Contractul. 

Prezentul Certificat de Finalizare are efect obligatoriu pentru Parti de la data de [●]. 

IN NUMELE SI PENTRU VANZATOR: 

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

Semnatura: _____________________ 

Nume:  

Functia:   

 

IN NUMELE SI PENTRU CUMPARATOR: 

 

FORD MOTOR COMPANY 

Semnatura: _____________________ 

Nume:  

Functia:   
 



  

ANEXA 9 – LISTA BUNURILOR PRINCIPALE  

 

Suprafata (mp) Intabulare No. Locatie 
Cladiri 

Teren  
Carte 
Funciara 
no. 

Numar 
Cadastral 

Titlu de 
proprietate 

Vanzator  Destinatie / Observatii  

Constanta, 
Blvd. Aurel 
Vlaicu Blvd, 
parcela A 
659/14/5 

4,500 CVC no. 
3679/20.06.1997 

Iliaz Omer, 
Iliaz 
Neageadin & 
Iliaz Jale 

Constanta,  
Blvd Aurel 
Vlaicu, 
parcel A 
659/14/6 

4,500 CVC  no. 
3680/20.06.1997 

Vuap Cadrie 
& Ali Leila 

Constanta, 
zona Aurel 
Vlaicu, 
parcel A 
659/15 

3,133 CVC  no. 
3681/20.06.1997 

Dascalu Maria 

Constanta, 
zona Aurel 
Vlaicu parcel 
A 659/15 

3,133 CVC  no. 
3682/20.06.1997 

Angheloiu 
Anca 

1. 

Constanta, 
zona Aurel 
Vlaicu, 
parcel A 
659/15 
 

Suprafata 
construita 
143.51 
m.p. si 
26.87 
m.p. 

3,133 

N/A 8716 

CVC  no. 
3683/20.06.1997 

Mihailescu 
Virgil 

Punct de lucru / Birouri 
si depozit 

2. Craiova, 
Calea 
Bucuresti, 
Bloc 29A 

Suprafata 
construita 
: 359.49 

361 (teren 
concesionat 
de DWAR) 

6477 6191 
(teren) 
6191/1 
(cladire) 

CVC no. 
1615/18.05.2000 

Constructii 
Montaj 1 Sa 
Craiova 

Punct de lucru  



Anexa 10

Lista proprietatilor imobiliare transferabile catre Noua Societate

Nr. crt. Amplasamente Business Premises

DWAR
1 Spatiu comercial Bucuresti, Bdul Unirii Commercial premises- Bucharest- Unirii Blvd
2 Centru de vanzari Bucuresti-Militari Sales Center- Military Bucharest
3 Teren Militari Land- Militari- Bucharest
4 Teren Saftica Land- Saftica
5 Teren Ganeasa- Ilfov Land- Ganeasa- Ilfov
6 Apartamente Constanta Apartments- Constanta
7 Teren zona "Viile Noi" - Constanta Land, "Viile Noi" Area - Constanta
8 Parc stocaj -Iasi Storage- Iasi
9 Parc stocaj - Timisoara Storage- Timisoara

10 Teren Selimbar - Sibiu Land- Selimblar- Sibiu County
11 Teren Oradea Land- Oradea, Bihor County
12 Teren Cosoveni -Dolj Land- Cosoveni, Dolj Conty
13 Teren Colonesti - Olt Land- Colonesti, Olt County
14 Teren Someseni - Cluj-Napoca Land Someseni - Cluj County
15 Parc Stocaj - Str. Campina 51-53 - Cluj-Napoca Storage - 51-53 Campina Str - Cluj County
16 Teren Stupini - Brasov Land Stupini - Brasov
17 Blocul 29 B - Craiova * 29 B block of appartments - Craiova*

ACSA
1 Spatiu comercial Bailesti Bailesti comercial premises
2 Imobil Bechet Bechet immovable
3 Imobil Bucuresti, sector 3 immovable located in 3rd district, Bucharest 
4 Magazin, str. Calea Bucuresti bl. 134, CV Store, Bucuresti Way street, building 134, Craiova
5 Magazin, cartier Sarari, Craiova Store, Sarari district, Craiova
6 Unitatea 2 chimicale, complex Favorit Craiovita Noua Chemicals Unit 2, Favorit commercial premises, Craiovita Noua
7 Magazin piese auto - Filiasi Auto spear parts store - Filiasi county
8 Spatiu comercial cartier Rovine Commercial premises - Rovine district
9 Spatiu comercial , str. T. Demetrescu nr. 2 Commercial premises, no. 2 T. Demetrescu street

10 Cladire SC Minerva Bucuresti SC Minerva building, Bucharest
11 Spatiu parter bl A8 - Segarcea Business premises, ground floor, A8 building - Segarcea
12 Depozit - str. Caracal nr. 112 Warehouse - no. 112 Caracal street
13 Activ Isalnita Isalnita asset
14 Teren - comuna Almaj Land in Almaj county

Mecatim
1 Timisoara, str. Calea Buziasului nr. 5 Timisoara, Calea Buziasului St., No 5
2 Timisoara, str. Calea Buziasului nr. 5 Timisoara, Calea Buziasului St., No 5
3 Timisoara, str. Taroc Timisoara, Taroc St. 

*Vanzatorul va determina Noua Societate sa incheie un contract de comodat cu Societatea Controlata pentru o perioada de 10 ani
, iar Cumparato rul va determina Societatea Controlata sa investeasca in Blocul 29B Craiova o suma de 1,5 milioane Euro din Excesul de Lichiditate 
  Neta pentru renovare si modernizare
*The Seller shall cause NewCo to enter into a comodatum agreement with the Controlled Company for a period of 10 years, while
the Purchaser shall cause the Controlled Company to invest an amount of 1.5 milion Euro for renovation or upgrading Bloc 29 B Craiova

List of Real Estate Assets to be transferred to Newco















Anexa 13 – Garantia Bancara Post-Finalizare 
 
 

Note explicative la Articolele 10.2 şi 11 din Contract:  
 
a) Emiterea Garanţiei Bancare Post-Finalizare: În conformitate cu Articolul 11.3.1 din 

Contract, Cumpărătorul va emite o scrisoare de garanţie bancară în vederea 
acoperirii valorii Investiţiilor Tehnologice asumate de Cumpărător pentru un anumit 
An Investiţional, dacă valoarea respectivă nu este deja acoperită de Gajul pe Acţiuni. 

 
b) Valoarea Garanţiei Bancare Post-Finalizare:  
 

i. Garanţia Bancară Post-Finalizare pentru un anumit An Investiţional va avea o 
valoare reprezentând diferenţa dintre valoarea Investiţiilor Tehnologice 
asumate de Cumpărător în anul respectiv în conformitate cu Anexa 25 şi 
valoarea Gajului pe Acţiuni la data emiterii Garanţiei Bancare Post-Finalizare. 
Valoarea Garanţiei Bancare Post-Finalizare va fi stabilită în baza: a) valorii 
Investiţiilor de Mediu şi Tehnologice anuale şi b) a valorii Gajului pe Acţiuni. 

 
ii. Valoarea Gajului pe Acţiuni va fi calculată în conformitate cu Articolul 11.3.1., 

înmulţind valoarea nominală a acţiunilor cu numărul de acţiuni care fac 
obiectul Gajului pe Acţiuni.  

 
iii. Gajul pe Acţiuni va fi constituit iniţial asupra a 50% din Acţiunile emise de 

Societate la Data Finalizării. Totuşi, în cazul unei majorări a capitalului social 
al Societăţii şi/sau Societăţii Controlate, sau în cazul în care Cumpărătorul 
dobândeşte noi acţiuni în Societate sau în Societatea Controlată de la 
Vânzător sau respectiv în urma Procesului de Restructurare, Gajul pe Acţiuni 
va fi extins asupra a 50% din noile acţiuni emise şi deţinute în proprietate de 
către Cumpărător, sau asupra noilor acţiuni achiziţionate de către 
Cumpărător. 

 
c) Certificarea investiţiei:  
 

i. După îndeplinirea Investiţiei Tehnologice, Cumpărătorul va pune la dispoziţia 
Vânzătorului documentele prevăzute la Articolul 10.2 în termenul prevăzut în 
acesta. Pentru evitarea oricărei îndoieli, termenul prevăzut la Articolul 10.2.1 
este termenul limită până la care Cumpărătorul trebuie să furnizeze 
respectivele dovezi şi, în consecinţă, dacă investiţia a fost deja efectuată 
integral, Cumpărătorul poate pune dovezile solicitate la dispoziţia 
Vânzătorului, imediat ce obligaţiile sale au fost îndeplinite, chiar în cursul 
respectivului An Investiţional. 

 
ii. După ce Cumpărătorul a înaintat Vânzătorului documentele prevăzute la 

Articolul 10.2, Vânzătorul are obligaţia să îşi exprime poziţia în termen de 10 
Zile Lucrătoare de la primire, prin transmiterea către Cumpărător a unei 
confirmări scrise care să ateste efectuarea investiţiei respective, sau prin 
contestarea documentelor primite.  

 
iii. În cazul în care Vânzătorul contestă documentele furnizate de Cumpărător 

drept dovadă a îndeplinirii investiţiei, se va aplica în mod corespunzător 
Articolul 17. În cazul în care Părţile reuşesc să soluţioneze disputa în mod 
amiabil, Vânzătorul va emite imediat o confirmare privind îndeplinirea 
Investiţiei Tehnologice. 
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d) Asigurarea următorului An Investiţional. Ridicarea garanţiilor  
 

i. După emiterea confirmării Vânzătorului cu privire la îndeplinirea Investiţiei 
Tehnologice sau după expirarea termenului de 10 Zile Lucrătoare prevăzut la 
pct. c(ii) de mai sus fără ca Vânzătorul să îşi fi exprimat poziţia, Părţile vor 
efectua, în termen de 15 Zile Lucrătoare sau în alt termen agreat de către 
Părţi, acţiunile necesare în vederea implementării garanţiilor care să asigure 
Investiţia Tehnologică pe anul următor (Gajul pe Acţiuni şi, dacă este necesar, 
Garanţia Bancară Post-Finalizare).  

 
ii. Dacă Investiţia Tehnologică a fost efectuată prin majorarea capitalului social 

al Societăţii Controlate şi/sau Societăţii, Părţile vor încheia, în termenul de 15 
Zile Lucrătoare menţionat mai sus sau în alt termen agreat de către Părţi, o 
extindere la Gajul pe Acţiuni, având în mod substanţial forma prevăzută în 
anexa la Gajul pe Acţiuni şi în conformitate cu Articolul 11.2.3.  

 
iii. Dacă valoarea Gajului pe Acţiuni extins pentru anul următor nu acoperă în 

întregime Investiţia Tehnologică rămasă şi Investiţia de Mediu programată 
pentru Anul Investiţional respectiv, în acelaşi timp cu prelungirea Gajului pe 
Acţiuni, Cumpărătorul va prezenta, pentru valoarea rămasă neacoperită, o 
Scrisoare de Garanţie Bancară Post-Finalizare care va deveni valabilă 
începând din prima zi a următorului An Investiţional; 

 
iv. La încheierea Gajului pe Acţiuni extins şi, dacă este necesar, la primirea unei 

Scrisori de Garanţie Bancară Post-Finalizare în baza pct. d .iii) de mai sus, 
Vânzătorul va înmâna Cumpărătorului Scrisoarea de Garanţie Bancară Post-
Finalizare actuală. 

 
Metodologia şi documentele necesare pentru certificarea îndeplinirii Investiţiei 
Tehnologice sunt prevăzute exclusiv în Articolul 10.2, şi această certificare va fi efectuată 
de către Vânzător în conformitate cu Contractul, inclusiv aceste note explicative, 
indiferent de stadiul de îndeplinire al celorlalte Obligaţii Post-Privatizare. 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 
[Antetul băncii] 

 
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 

 

Către:  Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 

 Str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 50, sector 1, 

 Bucureşti, România 

 

Ref: Scrisoarea de Garanţie Post-Finalizare emisă în baza Contractului de Vânzare-
Cumpărare Acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi 
Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ AM FOST INFORMAŢI CĂ: 
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(A) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituţie publică cu 
personalitate morală, înfiinţată în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/1998, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 948/2002, aşa cum a fost 
modificată, cu sediul social în Bucureşti, Str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 
50, sector 1, România, în calitate de vânzător („Vânzătorul”) şi Ford Motor 
Company, societate înregistrată în conformitate cu legislaţia statului Delaware 
(SUA), cu sediul în One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (SUA), în 
calitate de cumpărător („Cumpărător”) au încheiat la data de 12 septembrie 
2007 un Contract de vânzare-cumpărare acţiuni având ca obiect vânzarea unui 
număr de 13.716.318 acţiuni nominative reprezentând 72,40316 din capitalul 
social al Automobile Craiova S.A. („Societatea”), societate pe acţiuni înfiinţată 
în România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J16/722/1991, 
CUI R2299988, cu sediul în Craiova, km 3, Şos. Caracal, jud. Dolj (denumită în 
continuare „Contractul”); 

(B) La Data Semnării, Societatea deţine 1.499.998 acţiuni în capitalul social al 
Daewoo Company Romania S.A., societate pe acţiuni înfiinţată în România, 
înregistrată la Registrul Comerţului Dolj sub nr. J16/3150/1994, CUI R6488696, cu 
sediul în Craiova, km 3, Şos. Caracal, jud. Dolj („Societatea Controlată”); 

(C) Conform prevederilor Articolului 11.3.2 din Contract, în vederea îndeplinirii de 
către Cumpărător a obligaţiilor privind Investiţiile Tehnologice în Societate 
şi/sau Societatea Controlată, dintr-un anumit An Investiţional, Cumpărătorul are 
obligaţia de a-i furniza Vânzătorului o Garanţie Bancară Post-Finalizare emisă 
sub forma unei scrisori de garanţie bancară pentru o sumă egală cu diferenţa 
dintre valoarea Investiţiei Tehnologice şi a obligaţiilor privind Investiţia de 
Mediu pentru respectivul An Investiţional şi valoarea acţiunilor gajate în 
temeiul Gajului pe Acţiuni; 

(D) În baza principiului enunţat mai sus, Vânzătorul şi Cumpărătorul au convenit ca 
valoarea Garanţiei Bancare Post-Finalizare pentru [primul] An Investiţional să 
fie de [...] EUR; 

(E) Vânzătorul şi Cumpărătorul au agreat ca, în cazul unor proceduri arbitrale, in 
cazul in care Cumpărătorul nu prelungeste valabilitatea Garanţiei Bancare Post-
Finalizare sub forma unei garanţii bancare revolving în termen de cel mult 30 
(treizeci) Zile Lucrătoare înainte de data expirării acesteia şi cu condiţia ca 
Vânzătorul să furnizeze un certificat emis de Curtea Internaţională de Arbitraj a 
ICC prin care se confirmă existenţa unui arbitraj între Vânzător şi Cumpărător 
pe rolul acesteia cu privire la îndeplinirea de către Cumpărător a Investiţiilor 
Tehnologice, Vânzătorul va avea dreptul de a executa Garanţia Bancară Post-
Finalizare până la expirarea sa, conform termenilor acesteia, 

(F) Vânzătorul şi Cumpărătorul au convenit asupra faptului că Vânzătorul va avea 
dreptul să execute Garanţia Bancară Post-Finalizare înainte de expirarea 
acesteia conform termenilor stabiliţi, indiferent de existenţa oricăror proceduri 
arbitrale între Părţi, în cazul în care Cumpărătorul nu îi furnizează Vânzătorului 
o asemenea Garanţie Bancară Post-Finalizare pentru Investiţiile Tehnologice 
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aferente următorului An Investiţional şi, dacă va fi cazul, pentru valoarea 
Investiţiilor Tehnologice neîndeplinite din Anul Investiţional precedent, în 
termen de cel mult 30 de Zile Lucrătoare înainte de expirarea Garanţiei Bancare 
Post-Finalizare existente. 

Ca atare, noi, [numele băncii] ne angajăm la următoarele: 

1) La primirea de la Vânzător, în termenul prezentei Garanţii Bancare Post-Finalizare, a 
următoarelor documente: i) prezenta Garanţie Bancară Post-Finalizare, în original, (ii) 
certificatul emis de Curtea Internaţională de Arbitraj a Camerei Internaţionale de 
Comerţ („ICC”), prin care se certifică existenţa unui arbitraj între Vânzător şi 
Cumpărător pe rolul acesteia cu privire la îndeplinirea de către Cumpărător a 
Investiţiilor Tehnologice şi (iii) o declaraţie pe proprie răspundere prin care Vânzătorul 
notifică netransmiterea de către Cumpărător către Vînzător, în termen de cel mult 30 
(treizeci) de Zile Lucrătoare înainte de expirarea prezentei scrisori de garanţie bancară, 
a unei Garanţii Bancare Post-Finalizare revolving cu termen de valabilitate prelungit 
care să fie reînnoită până la data finalizării arbitrajului, noi, Banca [numele băncii] ne 
angajăm prin prezenta, în mod irevocabil, să îi plătim Vânzătorului, în termen de [25] de 
Zile Lucrătoare de la data la care am primit prima sa cerere scrisă însoţită de 
documentele enumerate mai sus, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi, şi 
până la concurenţa sumei maxime de [...]EUR, orice sumă solicitată de Vânzător; şi 

2) La primirea de la Vânzător, în termenul prezentei Garanţii Bancare Post-Finalizare, a 
următoarelor documente: i) prezenta Garanţie Bancară Post-Finalizare, în original, ii) o 
declaraţie prin care Vânzătorul declară că, deşi conform Contractului Cumpărătorul ar fi 
trebuit să îi transmită Vânzătorului o Garanţie Bancară Post-Finalizare pentru 
garantarea unei părţi din Investiţiile Tehnologice pentru cel de-al [doilea] An 
Investiţional, precum şi a oricăror Investiţii Tehnologice nerealizate pentru [primul] An 
Investiţional, Cumpărătorul nu a prezentat Garanţia Bancară Post-Finalizare în termen 
de cel mult 30 (treizeci) Zile Lucrătoare înainte de expirarea prezentei Garanţii Bancare 
Post-Finalizare, subscrisa, Banca [de introdus denumirea Băncii] prin prezenta ne 
angajăm irevocabil să plătim Vânzătorului în termen de [25] de Zile Lucrătoare de la 
data la care vom primi prima cerere scrisă a Vânzătorului însoţită de documentele 
specificate mai sus, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi, până la 
concurenţa sumei maxime de […] Euro, orice sumă solicitată de Vânzător.  

Renunţăm în mod expres şi irevocabil la dreptul de a formula orice obiecţie, excepţie 
sau opoziţie din partea noastră sau din partea Cumpărătorului în legătură cu orice plată 
efectuată în baza prezentei către Vânzător. 

Din valoarea totală a acestei garanţii se va deduce orice plată efectuată de subscrisa în 
baza prezentei. 

De asemenea, convenim că nici o schimbare sau adăugire sau altă modificare a 
termenilor Contractului sau a oricăruia dintre documentele Contractului, ce pot fi 
încheiate între Vânzător şi Cumpărător, nu ne vor exonera în nici un fel de nici o 
obligaţie ce reiese din prezenta Garanţie Bancară Post-Finalizare, şi renunţăm la 
notificarea oricărei astfel de schimbări, adăugiri sau modificări. Totuşi, ne vom 
conforma instrucţiunilor comune care ne vor fi adresate de către reprezentanţii 
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autorizaţi ai Vânzătorului şi respectiv ai Cumpărătorului în legătură cu termenii şi 
condiţiile prezentei Garanţii Bancare Post-Finalizare sau prin care suntem informaţi cu 
privire la cesiunea Contractului. 

Prezenta scrisoare de garanţie bancară intră în vigoare la [data finalizării sau o dată 
anterioară] şi este valabilă până la [data reprezentând 12 luni calendaristice + 160 de zile 
de la dta finalizarii] şi expiră automat şi în întregime, indiferent dacă ne este returnată 
sau nu, la [data menţionată mai sus]. Prin prezenta ne angajăm că vom recunoaşte 
expirarea prezentei Garanţii Bancare Post-Finalizare înainte de încetarea duratei 
acesteia şi deci desfiinţarea acesteia în cazul în care primim originalul prezentei Garanţii 
Bancare Post-Finalizare, fără îndeplinirea altei formalităţi. 

Prin prezenta ne angajăm că cererea de plată făcută în conformitate cu prezenta 
Garanţie Bancară Post-Finalizare va fi onorată la timp dacă este depusă la [adresa 
Băncii]. 

În afară de cazul în care se specifică altfel în mod expres, prezenta Garanţie este 
guvernată de ISP98 a Camerei Internaţionale de Comerţ, Publicaţia nr. 590, iar pentru 
aspectele care nu sunt acoperite de ISP98 va fi guvernată de şi interpretată în 
conformitate cu dreptul englez. 

Semnăturile autorizate ale Băncii: 

[_] 

 



ANEXA 16 – PRINCIPIILE ACTULUI NORMATIV  

 

PROIECT LEGE 

privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Automobile Craiova SA  

 

 

 

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Parlamentul Romaniei adopta 
prezenta lege 

CAPITOLUL I 
Cadrul juridic al privatizarii. Definitii 

Art. 1. Prezenta lege stabileste cadrul juridic necesar finalizarii privatizarii Societatii Comerciale 
Automobile Craiova SA, prin vanzarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului  
a unui numar de 13.716.318 actiuni reprezentand 72,40316% din capitalul social al Automobile 
Craiova. 

Art. 2.  Pentru scopul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: 

agent escrow – inseamna Citibank Romania S.A. sau alta banca de reputatie internationala care 
opereaza pe teritoriul Romaniei. 

Automobile Craiova SA inseamna societatea comerciala Automobile Craiova S.A., cu sediul în 
Craiova, Str. Caracal nr. 113, judetul Dolj. 

AVAS inseamna  Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 

cont escrow inseamna contul deschis de cumparator la agentul escrow in care cumparatorul va 
depune pretul pentru actiunile cumparate de la AVAS. 

contractul de vanzare-cumparare inseamna contractul prin care AVAS vinde catre cumparator 
actiunile emise de Automobile Craiova S.A. mentionate în art. 1 de mai sus. 

cumparatorul – inseamna Ford Motor Company sau un afiliat al acestuia care devine parte la 
contractul de vanzare cumparare de actiuni conform contractului de vanzare-cumparare de actiuni. 

Daewoo Romania S.A. inseamna societatea comerciala Daewoo Automobile Romania S.A., cu 
sediul în Craiova, Sos. Caracal km 3, judetul Dolj. 

data finalizarii – inseamna data transferului drepului de proprietate asupra actiunilor mentionate în 
art. 1 de la AVAS   catre cumparator, in registrul  Depozitarului Central al Bursei de Valori 
Bucuresti si, respectiv, a creditarii contului AVAS cu suma reprezentand pretul acestor actiuni; 

Mecatim inseamna societatea comerciala Mecatim S.A., cu sediul în Timisoara, Str. Calea 
Buziasului nr. 5, judetul Timis. 



societate tinta inseamna oricare  dintre societatile  Automobile Craiova S.A., Daewoo Romania S.A. 
şi Mecatim,iar societati tinta inseamna societatile  Automobile Craiova S.A., Daewoo Romania S.A. 
şi Mecatim luate impreuna. 

 

Art.3  Se aproba decizia comisiei de privatizare pentru Automobile Craiova,infiintata conform 
Hotararii Guvernului nr.37/2007,astfel cum a fost modificata conform Hotararii Guvernului 
nr.365/2007,de selectarea a ofertei tehnice si financiare depuse de Ford Motor Company, drept 
oferta castigatoare in cadrul procedurii competitive de selectare a cumparatorului,  prin negocieri pe 
baza de oferta finala, imbunatatita si irevocabila,  derulata conform prevederilor Hotararii 
Guvernului nr.577/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si a Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. 

4. (1) Se aproba contractul de privatizare a Automobile Craiova S.A., incheiat intre  AVAS, in 
calitate de vanzator si Ford Motor Company, in calitate de cumparator la data de 12.09.2007, 
contract care are drept obiect vanzarea de catre AVAS, respectiv cumpararea de catre Ford Motor 
Company a unui numar de 13.716.318 actiuni ale Automobile Craiova S.A., reprezentand 
72,40316% din capitalul social al acesteia. 

(2) Modificarea contractului de vanzare-cumparare se poate realiza prin acordul partilor contractante 
fara a fi necesara emiterea unui act normativ special . 

CAPITOLUL II 
Masuri pentru finalizarea procesului de privatizare  

Art. 5. Operatiunile de plata si incasare a pretului de cumparare a actiunilor se vor derula prin 
contul bancar in valuta deschis de AVAS la  o banca agreata de parti , precum si prin contul escrow 
constituit in scopul finalizarii tranzactiei la aceeasi banca.    

Art. 6. ( 1 ) Ulterior semnarii contractului de vanzare - cumparare, se autorizeaza AVAS sa recurga 
la schimburi de actiuni cu actionarii minoritari ai societatii ACSA. In temeiul acestor acorduri, 
AVAS este autorizat sa achizitioneze de la acesti actionari minoritari actiuni detinute in ACSA si sa 
ofere in schimb actiuni detinute de AVAS in alte societati comerciale. 
 ( 2 ) Actiunile dobandite de AVAS conform alineatului anterior vor fi instrainate cumparatorului la 
acelasi pret oferit pe actiune in temeiul contractului de vanzare – cumparare cu instituirea obligatiei 
cumparatorului de a gaja cel putin 50% dintre actiunile dobandite in scopul garantarii obligatiilor 
investitionale si de restructurare asumate, in conditiile contractului de vanzare-cumparare. 
 

CAPITOLUL III 
Obligatii postprivatizare ale cumparatorului. Restructurarea Automobile Craiova si a 

societatilor controlate.  

Art. 6.  (1) Se autorizeaza AVAS sa aprobe si sa participe la procesul de restructurare a societatilor 
Automobile Craiova, Daewoo Romania S.A. si Mecatim conform planului de restructurare prevazut  
in contractul de vanzare-cumparare in temeiul urmatoarelor principii: 



a) Fuziunea societatilor tinta prin absorbtia de catre DWAR a societatilor ACSA si 
Mecatim ; 

b) Divizarea ulterioara a DWAR si constituirea a doua entitati cu structuri ale 
actionariatului identice : o societate de productie de autoturisme (« societatea 
principala ») si o societate care nu are ca obiect si nu detine active necesare productiei de 
autoturisme (« societatea secundara ») ; 

c) Schimbul actiunilor pe care AVAS le detine in societatea principala cu actiuni pe care 
cumparatorul le detine in societatea secundara. 

 

 (2) In scopul transpunerii principiilor mentionate mai sus, AVAS este autorizat sa intreprinda toate 
masurile necesare si sa imputerniceasca reprezentantii sai in adunarile generale ale societatilor tinta 
sa decida efectuarea formalitatilor procedurale si incheierea oricaror acte juridice necesare 
restructurarii; 

(3)  Prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea 
privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, AVAS este autorizat sa preia in proprietate 
actiuni detinute de cumparator in societatea secundara in schimbul carora este autorizat sa cesioneze 
toate actiunile detinute de AVAS in societatea principala, fara plata vreunei sulte, conform 
contractului de vanzare-cumparare.  

CAPITOLUL IV 
Masuri postprivatizare 

Art. 7 (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 27, 28, 29 si 30 din Legea nr. 137/2002 privind 
unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, AVAS este 
autorizat sa  suporte in totalitate prejudiciile specificate in art.7, alin.(2) literele (a) – (j),  suferite de 
societatile tinta sau succesoarele acestora rezultate din procesul de restructurare, cu respectarea 
limitarilor si conditiilor  prevazute in contractul de vanzare-cumparare  

(2)   In conformitate cu prevederile art.7 alin(1), AVAS va suporta urmatoarele prejudicii suferite de 
oricare dintre societatile tinta sau succesoarele acestora:  

(a) prejudiciile suferite ca urmare a unor acte, fapte si operatiuni a caror cauza a existat la 
data finalizarii si care nu au fost dezvaluite cumparatorului sau care au fost dezvaluite 
intr-un mod incorect, incomplet sau care induce in eroare; 

(b) prejudiciile rezultate din contaminarea istorica a mediului, conform termenilor si 
conditiilor prevazute în contractul de vanzare-cumparare. AVAS este autorizat sa acorde 
beneficiul garantiei privind contaminarea istorica a mediului oricarui proprietar ulterior 
al activelor sau activitatilor pentru care a fost acordata garantia respectiva, conform 
termenilor si conditiilor prevazute în contractul de vanzare-cumparare, fara a depasi 
perioada prevazuta prevazuta in favoarea cumparatorului. 

(c) prejudiciile legate de implementarea tranzactiei incheiate de  Daewoo Romania S.A. si 
Daewoo Motors Company la data de 15.11.2006 ; 



(d) prejudiciile legate de eventualele incalcari ale  prevederilor Legii nr. 71/1994 privind 
acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr. 35/1991, republicata, pentru 
atragerea de investitori straini in industrie, in cazul Daewoo Romania S.A., altele decat 
cele avute in vedere la lit.(j) a acestui alineat; 

(e) prejudiciile care  vor  rezulta din proceduri judiciare initiate impotriva Daewoo  
Romania S.A. sau impotriva Automobile Craiova S.A. de catre succesorii Daewoo 
Motors Company , de catre orice  afiliat  al grupului de companii Daewoo, de catre GM 
Daewoo Auto & Technology Company sau de catre orice  afiliat al  grupului de 
companii General Motors, indiferent daca respectivele proceduri sunt legate de acorduri 
in care Daewoo Romania S.A. sau Automobile Craiova S.A. sunt parte; 

(f) prejudiciile legate de  sanctiuni impuse societatilor tinta de catre autoritatile competente 
in domeniul concurentei; 

(g) prejudiciile rezultate  din  cereri de restituire sau plangeri referitoare la titlul de 
proprietate introduse impotriva Daewoo Romania S.A. sau Automobile Craiova S.A., 
care privesc proprietatile identificate in contractul de vanzare-cumparare ca fiind active 
importante pentru activitatea de  productie de  autovehicule si care ar conduce la 
pierderea dreptului de proprietate asupra respectivelor proprietati sau ar restrange 
utilizarea lor de catre Daewoo Romania S.A. , de catre Automobile Craiova S.A. sau 
succesoarea acestora ; 

(h) prejudiciile rezultate din defecte existente ale produselor Automobile Craiova S.A. sau 
ale produselor pe care Daewoo Romania S.A. le-a introdus pe piata inainte de data 
finalizarii sau la un moment ulterior, daca au fost realizate dupa un model sau conform 
unui proces de productie  utilizat anterior datei finalizarii;  

(i) prejudiciile derivate din garantiile legale sau contractuale in legatura cu produsele pe 
care Automobile Craiova S.A. si/sau Daewoo Romania S.A. le-au introdus pe piata 
anterior datei finalizarii sau ulterior acestei date daca fost realizate dupa un model sau 
conform unui proces de productie introdus anterior datei finalizarii; 

(j) prejudiciile legate de oricare dintre procedurile administrative sau civile initiate de catre 
Daewoo Automobile Romania S.A. sau de catre autoritatile vamale (Directia Regionala 
Vamala Craiova) in legatura cu recuperarea  facilitatilor  fiscale  acordate Daewoo 
Romania S.A. conform Legii nr.71/1994 aflate pe rolul instantelor la data finalizarii. 
 

(3)   Plata prejudiciilor mentionate in art.7 alin.(2) se va face catre societatea tinta afectata sau catre 
succesorii acesteia, conform prevederilor contractului de vânzare-cumparare.  

(4)  Prin derogare de la dispozitiile art. 30 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru 
accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, AVAS este autorizat sa  suporte in 
totalitate prejudiciile produse cumparatorului,  rezultate din incalcarea declaratiilor si garantiilor 
date de AVAS in cadrul contractului de vanzare-cumparare. cu referire limitativa la: statutul acestei 



institutii, capacitatea sa de a incheia contractul de vanzare-cumparare, numarul si valoarea actiunilor 
instrainate. 

(5) Articolul 2 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr. 
35/1991, republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie, publicata in Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 189 din 22 iulie 1994, se completeaza cu un nou alineat care va avea urmatorul 
cuprins:  

(2) Sanctiunea prevazuta mai sus nu se aplica in cazul in care reducerea capitalului social si  
retragerea  din societate a  investitorului strain este aprobata prin act normativ cu putere de lege sau 
societatea face obiectul unor masuri de privatizare sau restructurare  aprobate de Guvern.” 

Art. 8. Sumele necesare pentru plata de catre Vanzator a despagubirilor sunt asigurate de 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii 
pentru Valorificarea Activelor Statului. 

Art. 9. Prin derogare de la art. 9 alin 3 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri 
de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, intr-o perioada de 4 ani de la data finalizarii procesului de 
privatizare, orice fuziune sau divizare a societatii Automobile Craiova S.A. se va face numai dupa 
notificarea prealabila a AVAS si incheierea unui act aditional cu aceasta autoritate, intr-un termen 
de maximum 15 zile de la notificare. AVAS va lua masurile organizatorice necesare pentru 
incheierea actului aditional in acest termen. 

 Art. 10 Prin derogare de la art. 91 si art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele 
masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor 
comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-o perioada de 4 ani de la data finalizarii 
procesului de privatizare, cumparatorul va putea transfera actiunile dobândite la Automobile 
Craiova sau actiunile detinute de cumparator in societatea succesoare a Automobile Craiova in urma 
restructurarii societatilor tinta conform capitolului III din prezenta lege, precum si obligatiile din 
contractul de vanzare-cumparare, fara acordul vânzatorului,  cu îndeplinirea cumulativa a 
urmatoarelor conditii:  

a. transferul are loc catre o persoana juridica detinuta in totalitate de catre cumparator; si 

b. cumparatorul va ramane solidar raspunzator cu cesionarul pentru respectarea tuturor 
obligatiilor asumate prin contractul de vanzare-cumparare; si 

c. transferul este in mod obligatoriu urmat de incheierea unui act aditional la contractul de 
vanzare-cumparare semnat de AVAS, cumparator si cesionar. 

Art. 11 (1) Prin derogare de la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri 
pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care AVAS 
considera ca oricare dintre obligatiile post-privatizare ale cumparatorului nu a fost indeplinita 
conform contractului de vanzare-cumparare, va urma procedura prevazuta in contractul de vanzare-
cumparare pentru a incerca remedierea acestei situatii in mod  amiabil, iar in caz ca  diferendele 
dintre parti persista, va proceda conform mecanismului de rezolvare a disputelor neconciliate 
prevazute in acelasi contract.  



(2) Dupa parcurgerea etapelor prevazute in alineatul precedent, incheiate cu emiterea unei decizii 
arbitrale favorabile AVAS,  aceasta autoritate va impune asupra cumparatorului sanctiunile 
prevazute in contract si  va executa garantiile acordate de cumparator. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V 
Dispozitii finale 

Art. 12. Membrii comisiei de privatizare si ai comisiei de negociere pentru privatizarea ACSA nu 
raspund pentru, garantiile si declaratiile furnizate cumparatorului prin contractul de vanzare-
cumparare,   

Art. 13. Masurile de natura ajutorului de stat, prevazute in contractul de privatizare, vor fi 
notificate potrivit Legii nr. 117/2006 privind privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de 
stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de 
catre autoritatile competente, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute in legislatia secundara 
privind ajutorul de stat. AVAS nu are nici o raspundere fata de cumparator sau societatile tinta in 
cazul eventualei respingeri sau autorizari limitate a acestor ajutoare de stat. 

Art. 14.  Prezenta lege intra in vigoare la trei zile de la  data publicarii acesteia in Monitorul 
Oficial al Romaniei. 
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ANEXA 20 – FORMA CONTRACTULUI ESCROW
 

ESCROW AND PAYING AGENCY AGREEMENT 
Dated __________________ 

between  

The Authority for State Assets Recovery 
  

and 

Ford Motor Company 
 

and 

CITIBANK ROMANIA SA 
as Escrow Agent 

 

 

 

STRICTLY CONFIDENTIAL 
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THIS ESCROW AND PAYING AGENCY AGREEMENT (the “Escrow and Paying Agency 
Agreement”) is made on this _____________________ between 

(1) THE AUTHORITY FOR STATE ASSETS RECOVERY (Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului) a public institution having moral personality, established pursuant 
to the Emergency Government Ordinance no. 51/1998 as republished in the Official Gazette of 
Romania no. 625/2001, as further amended, having its registered office in Bucharest, 50 Cpt. Av. 
Alexandru Serbanescu Street, 1st district, and which, according to Articles 3 and 4 of the 
Emergency Government Ordinance no. 88/1997 on the privatization of commercial companies, as 
further amended, performs the activities connected to the privatization and the exercise of the 
Romanian State’s quality as shareholder in the companies held in its portfolio, herein legally 
represented by Mr. Teodor Atanasiu, in his capacity as President of the Authority for State Assets 
Recovery (the “Seller”); 

and 

(2) FORD MOTOR COMPANY, a company incorporated under the laws of the state of 
Delaware (USA) with its headquarter at One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (USA) 
(the “Purchaser”) herein  legally represented by Mr. Leonard Martin Meany, as per the power of 
attorney of 10 July 2007,  

(the Seller and the Purchaser are alternatively hereinafter referred to individually as an “Escrow 
Party” and together as the “Escrow Parties”);  

and 

(3) CITIBANK ROMANIA SA, Romanian credit institution, having its registered office at 8th 
Iancu de Hunedoara St., registered with the Credit Institution Registrar under no. RB-JR-40-
031/18.02.1999 and with the commercial registry under no. J40/3232/1996, Fiscal Registration 
Code RO8371870, herein represented by Mr. Stefan Danci – VicePresident, Network Relationship 
Banking Head - Commercial Banking Group, and Ms. Simona Anghel – Client Manager - Global 
Transaction Services Department, (the “Escrow Agent”) 

Each of the Escrow Parties and the Escrow Agent are hereinafter sometimes referred to 
individually as a “Party” and collectively as the “Parties”.  

 

WHEREAS: 

(A) On September 12, 2007 the Seller and the Purchaser have entered into a share sale-purchase 
agreement (the “Privatisation Agreement”) with respect to the acquisition of a number of 
nominative shares (thirteen million seven hundred sixteen thousand three hundred eighteen) 
of the share capital of S.C. Automobile Craiova SA, a joint stock company incorporated in 
Romania, Trade Registry registration No. J 16/722/1991 sole registration code RO 2299988, 
having its registered office in Craiova, 113 Caracal Street, code 200748. 

(B) The Seller and the Purchaser have requested the Escrow Agent to open and operate an 
escrow account in accordance with the terms of this Escrow and Paying Agency Agreement. 

(C) The Escrow Agent has agreed to open an escrow account for the benefit of the Seller and the 
Purchaser to act as an escrow and paying agent in connection with the Purchase Price in 
accordance with the terms and conditions set forth herein.  
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NOW, THEREFORE, IT IS AGREED AS FOLLOWS:   

1 Interpretation and Definitions 
1.1 Interpretation 

Throughout this Escrow and Paying Agency Agreement, the following terms shall be 
construed as defined below, unless the context imposes a different interpretation: 

(a) singular, etc.: words in the singular include the plural, words in the plural include the 
singular, words importing the masculine gender include the feminine, and words importing 
the feminine gender include the masculine; 

(b) headings, etc.: headings and paragraphs are for the purpose of organization only and shall 
not be used to interpret this Agreement; 

(c) incorporation by reference, amendments: references to “this Escrow Agreement” include its 
Preamble, Recitals and Schedules (which are incorporated herein by reference) and this 
Agreement as from time to time amended, unless otherwise stated; 

(d) modification or amendment of statutes: references to a law, statute or statutory provisions 
include that law, statute or provision as for time to time amended, completed or 
republished, and include all subordinate legislation made under the relevant statute; 

(e) persons: references to a “person” include an individual, body corporate, government state 
or agency of a state and their universal successors and /or their universal title successors, 
permitted assignees and transferees; 

(f) sections, articles, clauses: references in this Escrow Agreement to Preamble, Recitals, 
Sections, Articles, Clauses, Sub-Clauses and Schedules are to preamble, recitals, sections, 
articles, clauses, sub-clauses of , and schedules to this Escrow Agreement, unless otherwise 
stated; 

(g) time of day: references to time of day are to time of day in Bucharest, Romania, unless 
otherwise stated; 

(h) references to an account include all replacement accounts for such account 

(i) if the last day of a term, or a day on which a Party is due to act in a certain way, provide or 
do anything, does not fall on a Business Day, such term shall be deemed to fall due on the 
immediately following Business Day. 

1.2 Definitions  

Capitalised terms used herein shall bear, unless the context otherwise requires or it is 
otherwise provided, the following meanings: 

  

“Authorised Instruction Signatory” means any Person authorised to give binding 
instructions as specified by an Escrow Party to 
the Escrow Agent pursuant to a duly issued 
notice pursuant to Sub-clause 3.1.2 in form and 
substance of Schedule A. 

“Business Day” means any day that the Escrow Agent is opened 
for business with its clients, in Bucharest, 
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Romania. 

“Closing” means the act of completing the purchase and 
sale transaction contemplated under the 
Privatization Agreement. 

“Closing Notice” means the notice to be signed by each of the 
Seller and the Purchaser in the Schedule G and 
to be delivered to the Escrow Agent in 
accordance with Article 4 

“Callback Contact” means the persons set out in a duly issued notice 
pursuant to Sub-clause 3.1.2 in form and 
substance of Schedule A. 

“Drop Dead Date” means a date that is 14 March 2008 unless a 
later date is agreed by the Escrow Parties , 
subject to signing of an amendment to this 
Agreement;  

“Escrow Account” has the meaning ascribed to it in Sub-clause 
3.1.1. 

“Escrow Agent” has the meaning ascribed to it in preamble, as 
well as its successors further to the provisions 
of Clause 9.2; 

“Escrow Agent’s Fee” has the meaning ascribed to it in Clause 6.1 
(Escrow Agent’s Fees) 

“Escrow Funds” means those funds deposited into the Escrow 
Account as Purchase Price; all amounts 
deposited and held at any time in the Escrow 
Account shall be deemed to form part of the 
Escrow Funds.  

“Escrow Party” has the meaning ascribed to it in the preamble 

“Escrow Parties” has the meaning ascribed to it in the preamble 

“Escrow and Paying Agency Agreement” has the meaning assign to it in the preamble 

“Execution Date” means the date of signing of this Agreement 

“Euro”/“€” means Euro, the single currency introduced in 
the member states of the European 
Communities that adopted such single currency 
at the start of the third stage of the European 
Economic and Monetary Union pursuant to the 
Treaty establishing the European Community, 
as amended 

“Governmental Authority” means any domestic or foreign court or other 
judicial authority or any domestic or foreign 
governmental, administrative, central bank or 
regulatory body, department, agency, 
commission, authority or instrumentality 
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“Party” 

 

has the meaning ascribed to it in the preamble 

 

“Parties” has the meaning ascribed to it in the preamble 

“Person” means any individual, corporation (including 
any non-profit corporation), general or limited 
partnership, limited liability company, joint 
venture, estate, trust, association, organisation, 
labour union, or other entity or any 
Governmental Authority 

“Pre-Closing Termination Notice” means the notice to be signed by the Purchaser 
and to be delivered to Escrow Agent in 
accordance with Section 4, in form and 
substance similar to that set forth in Schedule F   

“Privatisation Agreement” has the meaning ascribed to it in Recital A 

“Purchase Price” means the amount owing for the purchase of the 
Shares, namely, the cash sum of Euro fifty 
seven (57) million. 

“Purchaser Transfer Account” means the EURO bank account notified to the 
Escrow Agent in accordance with Sub-clause 
3.1.3 

“Seller’s Bank Account” means the EURO bank account of the Seller, 
opened by the Seller with the Escrow Agent for 
the purpose of transferring the Escrow Funds in 
accordance with this Escrow Agreement, as 
notified to the Seller in accordance with Sub-
clause 3.1.6. 

 

 

2 Escrow Agent Appointment, Duties and Reliance 

2.1 Appointment of Escrow Agent 

The Escrow Parties hereby appoint the Escrow Agent as escrow and paying agent in 
accordance with the terms and conditions set forth herein, and the Escrow Agent accepts 
such appointment in accordance with and limited to the terms and conditions of this 
Agreement. The term "Escrow Agent" shall include the Escrow Agent for the time being and 
all its successors further to the provisions of Clause 9.2 (Replacement of Escrow Agent). 

2.2 Duties and Responsibilities 

The Escrow Agent’s duties and responsibilities, in its capacity as escrow and paying agent, 
shall be limited to those expressly set forth in this Escrow and Paying Agency Agreement. 
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2.3 Reliance 

2.3.1 The Escrow Agent, in its capacity as escrow and paying agent, agrees to act in 
accordance with any written instruction, in English, signed by the Authorised 
Instruction Signatories of the Escrow Parties (as such Persons are identified in 
Schedule A, which may be modified in accordance with Sub-clause 3.1.2) issued and 
signed in accordance with this Agreement, but shall not otherwise be obliged to 
observe instructions contrary to the provisions of this Escrow and Paying Agency 
Agreement or any applicable law, court order, arbitral ruling or injunction. 

2.3.2 All instructions under this Agreement (such term to include but not be limited to the 
Pre-Closing Termination Notice, the Closing Notice, and the instruction mentioned 
under Sub-Clause 5.1.3) shall be delivered to the Escrow Agent in writing, in 
English, in facsimile form and, if so requested by the Escrow Agent, an original, 
executed by an Authorised Instruction Signatory of each of the Escrow Parties. Any 
funds transfer instructions should contain a selected test key; test keys shall be made 
available to each Authorised Instruction Signatory by the Escrow Agent separately 
and as soon as practicable after the opening of the Escrow Account, such test keys to 
each contain 5 numeric characters; new test keys shall be made available by the 
Escrow Agent to the relevant Escrow Party as soon as practicable after any change 
of the Authorised Instruction Signatory pursuant to Sub-clause 3.1.2. In addition or 
in lieu of test keys, the Escrow Agent is authorized to seek confirmation of such 
instructions by telephoning a Callback Contact who is not the relevant Authorised 
Instruction Signatory for the relevant Escrow Party, and the Escrow Agent may rely 
upon the confirmations of anyone purporting to be the person(s) so designated. To 
ensure the accuracy of the instructions it receives, the Escrow Agent may record 
such call backs. If the Escrow Agent is unable to verify the instruction, or is not 
satisfied in its sole discretion with the verification it receives, it will not execute the 
instruction until all issues have been resolved to its satisfaction. The persons and 
telephone numbers for call backs may be changed only in writing, signed by all the 
Authorized Instruction Signatories of the relevant Escrow Party, actually received 
and acknowledged by the Escrow Agent. The Escrow Parties acknowledge that these 
security procedures for funds transfers are commercially reasonable. 

3 Pre-Closing Operations 
3.1 Opening of Accounts and Notifications 

Within 3 Business Days from the Execution Date: 

3.1.1 the Escrow Agent shall open, according to its practices (subject among others to 
receiving the relevant account opening documentation), the Escrow Account 
denominated in Euro in its records and in the name of the Seller (the “Escrow 
Account”), as a bank account to be operated in accordance with the terms and 
conditions of this Escrow and Paying Agency Agreement; The Escrow Account may 
not go into overdraft; 

3.1.2 each of the Escrow Parties shall notify the Escrow Agent of the identity of each of 
their respective Authorised Instruction Signatory and Callback Persons for the 
purposes of carrying out the transfers as contemplated herein, pursuant to a notice 
executed in form of Schedule A. The Seller and the Purchaser undertake to give the 
Escrow Agent five Business Days' notice in writing of any amendment to its 
Authorised Instruction Signatory or Callback Contacts giving the details specified in 
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Schedule A. Any amendment of Authorised Instruction Signatory or Callback 
Contacts shall take effect upon the expiry of such five Business Days' notice; and  

3.1.3 the Purchaser shall duly notify the Escrow Agent of its transfer account (the 
“Purchaser Transfer Account”) details pursuant to a notice executed in form and 
substance similar to that set forth in Schedule B; 

3.1.4 as soon as practicable once the Escrow Account is opened, the Escrow Agent shall 
notify each of the Escrow Parties of the details of the Escrow Account for the 
purpose of carrying out the operations contemplated under this  Escrow and Paying 
Agency Agreement, in form and substance similar to the notice set forth in Schedule 
C; 

3.1.5 the Escrow Agent shall open the Seller’s Bank Account, according to its practices 
(subject among others to receiving the relevant account opening documentation); 

3.1.6 as soon as practicable once the Seller’s Bank Account is opened, the Escrow Agent 
shall notify the Seller of the details of the Seller’s Bank Account, for the purpose of 
carrying out the transfer contemplated under this Escrow and Paying Agency 
Agreement, in form and substance similar to the notice set forth in Schedule D.   

3.2 Money Escrow  
3.2.1 Money Escrow - Purchase Price 

(i) After the opening of the Escrow Account the Purchaser shall effect payment 
of the Purchase Price in escrow to the Escrow Account by irrevocable 
payment order, plus an amount representing the Escrow Agent’s Fee in 
accordance with Clause 6.1 (Escrow Agent’s Fees). 

(ii) Within 2 Business Days from receipt of the Purchase Price pursuant to Sub-
clause 3.2.1(i) above, the Escrow Agent shall deliver by fax to the Escrow 
Parties a confirmation in writing, in form and substance similar to that set 
forth in Schedule E, that such funds have been received and placed into 
escrow in accordance with the terms and conditions of this Escrow and 
Paying Agency Agreement. 

3.2.2 During the term of this Escrow and Paying Agency Agreement, the Escrow Funds 
shall bear interest at an annual rate as set out in a separate fee letter issued by the 
Escrow Agent to the Purchaser. 

3.2.3 The Parties agree that any and all interests under this Escrow and Paying Agency 
Agreement, related to the Escrow Funds, shall accrue to the exclusive benefit of the 
Purchaser and credited to the balance of the Escrow Account, according to the 
Escrow Agent’s practices. 

3.2.4 the accrued interest shall be transferred in the Purchaser Transfer Account. 

3.3 Escrow Retention 

3.3.1 Upon receipt of the Escrow Funds, the Escrow Agent shall hold such Escrow Funds 
in escrow for the Escrow Parties until: 

(i) instructed in writing pursuant to a duly executed Closing Notice; or 

(ii) receipt of the Pre-Closing Termination Notice or 
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(iii) otherwise instructed pursuant to an alternative written instruction signed by 
an Authorised Instruction Signatory of each of the Escrow Parties; or 

(iv) otherwise required as set forth in Section 5 (Termination of this Escrow and 
Paying Agency Agreement). 

3.3.2 The Escrow Agent covenants that: 

(i) The Escrow Agent does not have any proprietary interest in the Escrow Funds 
deposited hereunder or any part thereof but merely holds such Escrow Funds 
as banker subject to the terms of this Agreement. The Escrow Agent shall not 
be under any duty to give the Escrow Funds held by it hereunder any greater 
degree of care than it gives to its own similar property; 

(ii) it shall not release, deliver or otherwise remove from escrow any of the 
Escrow Funds (and accrued interest thereon) except in conformity with the 
terms and conditions of this Escrow Agreement; 

(iii) it shall have no right of set-off against, or security interest in, the Escrow 
Funds; and 

(iv) it shall acknowledge receipt of a duly executed Closing Notice by returning a 
copy bearing the Escrow Agent’s stamp (receipt number, date, and signature 
of one of its officers) to the Escrow Parties; 

4 Payments from the Escrow Account 
4.1 Pre-Closing Payments  

Further to the receipt of the Pre-Closing Termination Notice, the Escrow Agent shall as soon 
as practicable (subject to any applicable cut-off times as provided in Sub-clause 4.4) transfer 
the Escrow Funds to the Purchaser Transfer Account. . 

4.2 Closing Payments 

Upon receipt of the Closing Notice, the Escrow Agent shall as soon as practicable (subject 
to any applicable cut-off times as provided in Sub-clause 4.4) transfer the Escrow Funds to 
the Seller’s Bank Account. 

4.3  The Escrow Parties/ Party shall notify the Escrow Agent 1 Business Day prior to the date 
they intent to issue a Closing/ Pre-Closing Termination Notice, providing all information 
necessary so as to enable the release of the amounts from the Escrow Account upon the 
receipt of the Closing/ Pre-Closing Termination Notice, including all details of the bank 
accounts involved. 

4.4 The Escrow Agent shall effect any payment from the Escrow Account on the date of the 
receipt by it of the Closing Notice/ Pre-Closing Termination Notice provided however that 
in order for the payment to be made on the date of receipt, such instructions must be 
received by the Escrow Agent by no later than 12 a.m. on a Business Day; otherwise the 
payment will be made on the Business Day following receipt. 

4.5. Notwithstanding the provisions of this Agreement, the Escrow Agent shall act in 
accordance with the terms of an order, judgment, arbitral ruling or decree ordering the 
release of the Escrow Funds or any portion thereof, accompanied by a legal opinion 
satisfactory to the Escrow Agent given by a lawyer for the party requesting such release to 
the effect that such order, judgment or decree represents a final adjudication of the rights of 
the parties by a court of competent jurisdiction, and that the time for appeal from such 
order, judgment, arbitral ruling or decree has expired without an appeal having been made. 
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4.6. Any payment by the Escrow Agent under this Agreement will be made without any 
deduction or withholding for or on account of any tax unless such deduction or withholding 
is required by applicable law. If the Escrow Agent is required by law to make a deduction or 
withholding, it will promptly notify the Purchaser of such requirement and of the amount of 
the withholding or deduction. Promptly after receiving the Escrow Agent’s notification, the 
Purchaser shall transfer to the Escrow Account such additional amounts as are necessary to 
ensure that Seller receives the Purchase Price that it should have received if there had been 
no such withholding or deduction. 

5 Termination of the Escrow and Paying Agency Agreement 
5.1 Termination 

This Escrow Agreement shall continue in full force until the earlier of: 

5.1.1 the moment in time when the Escrow Funds (and accrued interest thereon) have 
been fully and finally paid to the Purchaser, after receipt by the Escrow Agent of the 
Pre-Closing Termination Notice; or  

5.1.2 the moment in time when the Escrow Funds (and accrued interest thereon) have 
been fully and finally paid pursuant to a duly executed Closing Notice; or 

5.1.3 such date as may be expressly agreed in a written instrument signed by both Escrow 
Parties delivered to the Escrow Agent, in which case this Escrow and Paying Agency 
Agreement shall terminate automatically on the date agreed by the Escrow Parties in 
such written instrument; or  

5.1.4 on the Drop Dead Date, in the event that no Closing Notice/ Pre-Closing 
Termination Notice has been duly executed and delivered to the Escrow Agent 
before such date. 

5.2 Consequences of Termination 

5.2.1 In the event that this Escrow and Paying Agency Agreement is terminated in 
accordance with Sub-clause 5.1.1, 5.1.3 and 5.1.4 above, the Escrow Agent shall,  as 
soon as practicable (subject to any applicable cut-off times), pay in whole and in 
Euro, the Escrow Funds to the Purchaser Transfer Account. 

5.2.2 In the event that this Escrow and Paying Agency Agreement is completed in 
accordance with Sub-clause 5.1.2. above, the Escrow Agent shall, as soon as 
practicable (subject to any applicable cut-off times), transfer the Escrow Funds to 
the Seller’s Bank Account. 

5.2.3 In any of the termination cases, the Escrow Agent shall promptly close the Escrow 
Account and shall be discharged from all duties and liabilities hereunder, only upon 
such date as the Escrow Agent shall have distributed all of the Escrow Funds 
pursuant to this Agreement.  

6 Compensation of Escrow Agent  
6.1 Escrow Agent’s Fee  

6.1.1 In consideration of the performance of its role as Escrow Agent, the Purchaser shall 
pay to the Escrow Agent the fees and expenses (the “Escrow Agent’s Fee”) set out 
in a separate fee letter issued by the Escrow Agent to the Purchaser, as full and only 
compensation for the services rendered by it hereunder, including but not limited to 
all SWIFT banking transfers, confirmations and communications relating to the 
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foregoing, incurred in connection with the execution of this Agreement and the 
payment of the Escrow Funds as contemplated herein.  

6.1.2 The Escrow Agent shall be entitled to invoice the Escrow Agent’s Fee to the 
Purchaser and the invoice shall be paid within 30 days from receipt by the Purchaser. 

6.2 Non-Refundable Fees  

Any and all amounts of compensation paid to the Escrow Agent under Clause 6.1 (Escrow 
Agent’s Fee) shall be non-refundable, notwithstanding the successful or unsuccessful 
Closing of the transactions contemplated herein. 

7 Representations and Warranties 
7.1 Representations and Warranties of the Escrow Parties 

Each of the Escrow Parties hereby represents and warrants, as of the Execution Date, for the 
benefit of each of the other Escrow Parties and the Escrow Agent, that:  

7.1.1 it is a legal entity duly organised and validly existing under the laws applicable to it; 

7.1.2 it has taken all necessary action to approve the execution, delivery and carrying out 
of the terms of this Escrow and Paying Agency Agreement and any other agreement 
and document it has executed or will execute in connection with this Escrow and 
Paying Agency Agreement and has the power and authority to execute, deliver, and 
carry out the terms of this Escrow and Paying Agency Agreement and any other 
agreement and document which it has executed or will execute in connection with 
this Escrow and Paying Agency Agreement;   

7.1.3 the Person signing this Escrow and Paying Agency Agreement and any other 
agreement and document executed in connection with this Escrow and Paying 
Agency Agreement on its behalf is duly authorised to do so;  

7.1.4 this Escrow and Paying Agency Agreement and any other agreement and document 
executed in connection with this Escrow and Paying Agency Agreement constitute 
legally binding commitments of it, which are enforceable against it according to 
their terms; and 

7.1.5 the execution and performance of this Escrow and Paying Agency Agreement and 
the fulfilment of the terms hereof by it will not violate or result in a breach of any 
applicable law, and will not result in the violation or breach of, or constitute a 
default under, any contract to which it is a party or by which it is otherwise bound. 

7.2 Representations and Warranties of the Escrow Agent 

The Escrow Agent represents and warrants to the Escrow Parties that: 

7.2.1 it is a credit institution duly organised and validly existing under the laws applicable 
to it; 

7.2.2 the execution, delivery and performance by it of this Escrow and Paying Agency 
Agreement and any other agreement and document which it has executed or will 
execute in connection with this Escrow and Paying Agency Agreement do not 
violate any provisions of its constitutive documents, any contract or instrument to 
which it is a party, and any applicable law;  

7.2.3 this Agreement has been executed by its duly authorised representative(s) after 
having obtained the necessary approvals of its governing bodies and constitute or 
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will constitute at the time, legally binding obligations enforceable against it  in 
accordance with their terms; and 

7.2.4 throughout the duration of this Escrow Agreement, it shall act in a diligent and 
prudent manner in relation to receiving and keeping the Escrow Funds and 
transferring any such Escrow Funds to any of the Escrow Parties, according to the 
terms of this Agreement. 

7.3 Reliance on Representations and Warranties 

Each of the Escrow Parties acknowledges that the Escrow Agent is entering into this Escrow 
and Paying Agency Agreement in reliance on the accuracy of the representations and 
warranties and the expected performance of the commitments given by each Escrow Party 
in this Escrow and Paying Agency Agreement. 

The Escrow Parties further agree that: 
(a) The Escrow Agent shall not be bound by (and shall be deemed not to have notice of) the 

provisions of any agreement entered into by or involving the Escrow Parties, with the 
exception of this Agreement and any instructions of the Escrow Parties issued under this 
Agreement and no implied duties or obligations of the Escrow Agent shall be read into 
this Agreement (other than the duty to fulfil its obligations under this Agreement duly 
and with care); 

(b) the Escrow Agent is under no duty to ensure that Escrow Funds paid are actually 
applied for the declared purpose or, unless otherwise specified herein, that any 
instruction signed by an Escrow Party is accurate, correct or in accordance with this 
Agreement; 

(c) the Escrow Agent shall not be required to make any distribution to the extent that the 
Escrow Funds are insufficient; 

(d) The Escrow Parties unconditionally agree to the use of any form of telephonic or 
electronic monitoring or recording by the Escrow Agent, in communications between an 
Escrow Party and the Escrow Agent, as the Escrow Agent deems appropriate for 
security and service purposes. The Escrow Agent may use (and its performance will be 
subject to the rules of) any communications, clearing or payment systems, intermediary 
bank or other system; 

(e) the Escrow Agent shall be entitled to rely upon any order, judgment, decree, 
certification, demand, notice, ruling, or other written instrument delivered to it 
hereunder without being required to determine the authenticity or the correctness of any 
fact stated therein or validity or the service thereof.  The Escrow Agent may act in 
reliance upon any instrument or signature believed by it to be genuine and may assume 
that any person purporting to give receipt or advice or make any statement or execute 
any document in connection with the provisions hereof has been duly authorised to do 
so; 

(f) in the event of any disagreement between the Escrow Parties resulting in adverse claims 
or demands being made in connection with the Escrow Funds, or in the event that the 
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Escrow Agent in good faith is in doubt as to what action it should take hereunder, the 
Escrow Agent shall, within 1 Business Day, notify the Escrow Parties of such fact by 
written notification and shall not perform any disbursements of the Escrow Funds until 
required to release it in accordance with Sub-clause 4.5; 

(g) the Escrow Agent may consult lawyers or professional advisers over any question as to 
the provisions of this Agreement or its duties.  The Escrow Agent may act pursuant to 
the advice of lawyers or other professional advisers with respect to any matter relating 
to this Agreement and shall not be liable for any action taken or omitted in accordance 
with such advice, provided that (i) such advice is given in writing, and a copy of such 
advice is given to the Escrow Parties upon demand and (ii) such advice is not clearly 
mistaken and concerns solely the manner in which the Escrow Agent should discharge 
its duties under this Agreement. The costs of such advice shall be borne by the Escrow 
Parties; 

(h) in the event that any funds transferred to any bank by the Escrow Agent pursuant to this 
Agreement are returned to the Escrow Agent, such funds shall be held by the Escrow 
Agent to the order of the holder of the account to which such payment was directed, and 
shall not be subject to any restrictions under this Agreement 

7.4 No Implied Representations and Warranties 

Each of the Escrow Parties and the Escrow Agent acknowledges that, except as expressly 
provided in Clause 7.1 (Representations and Warranties of the Escrow Parties) and in 
Clause 7.2 (Representations and Warranties of the Escrow Agent), none of the Escrow 
Parties and the Escrow Agent has made or is making any other representation or warranty 
whatsoever, implied or otherwise. 

7.5 Acknowledgement 

Each of the Parties acknowledges that it has not been induced to enter into this Escrow and 
Paying Agency Agreement by any representation, warranty or commitment made by any 
other Party except as is expressly set forth in Clause 7.1 (Representations and Warranties of 
the Escrow Parties) and in Clause 7.2 (Representations and Warranties of the Escrow 
Agent).  

8 Limitation of Liability  

The Escrow Agent shall not be liable to any person or entity, including but not limited to the 
Escrow Parties for any loss, liability, claim, action, damages or expenses arising out of or in 
connection with its performance of or its failure to perform any of its obligations under this 
Agreement save as are caused by its own negligence, wilful default or fraud. 

Furthermore, the Parties hereby acknowledge and agree that: 
(a) the Escrow Agent shall not be required to perform any of its obligations under this 

Agreement in the event of a force majeure event or if performance would result in the 
Escrow Agent’s being in breach of any law or other regulation;  
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(b) the liability of the Escrow Agent hereunder shall be limited to an amount equal to the 
sum of the Escrow Funds;  

(c) under no circumstance will the Escrow Agent be liable to any Escrow Party for any 
consequential loss (inter alia, being loss of business, goodwill, opportunity or profit) 
even if advised of such loss or damage. 

(d) the obligations and duties of the Escrow Agent will be performed only by the Escrow 
Agent and are not obligations or duties of any other companies within the Escrow 
Agent’s group (including any branch or office of the Escrow Agent), and the rights of 
the Escrow Parties with respect to the Escrow Agent extend only to such Escrow Agent 
and not to any other group company; 

(e) The Escrow Parties shall indemnify and keep the Escrow Agent (and, without 
limitation, its directors, officers, agents and employees) indemnified and hold each of 
them harmless from and against any and all losses, liabilities, claims, actions, damages, 
fees and expenses, (including lawyers' fees and disbursements), arising out of or in 
connection with this Agreement, save as are caused by the Escrow Agent’s own 
negligence, wilful default or fraud. 

8.2 Several Liability 

For the avoidance of doubt, no provision contained in this Section 8 (Indemnification and 
Limitation of Liability) shall be construed as to mean joint liability by the Parties for any 
breach under this Escrow and Paying Agency Agreement and any liability arising hereunder 
shall be limited exclusively to several liability. 

8.3 Survival  

The provisions of this Section 8 (Indemnification and Limitation of Liability) shall survive 
the termination of this Escrow and Paying Agency Agreement. 

9 Miscellaneous 
9.1 Notices 

9.1.1 Any notice or other communication made in connection with this Escrow and 
Paying Agency Agreement shall be in writing and shall be sufficiently given or 
served if delivered or sent: 

(i) If to the Seller, to: 

The Authority for State Assets Recovery 

50 Cpt. Av. Alexandru Serbanescu Street, 1st district, 

Bucharest, Romania 

Facsimile: 00 40 21 233 32 72 

Attention: Head of the Authority for State Assets Recovery 

(ii) if to the Escrow Agent, to: 

Citibank Romania SA 
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8th Iancu de Hunedoara Blv., 1st District, Bucharest, Romania 

Facsimile: 00 40 21 203 55 62 

Attention: Head of Commercial Banking Group 

(iii) if to the Purchaser, to:  

Ford Motor Company, The Company Secretary 

One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (USA) 

Fax: 001 313 24 88 713 

and  

Ford of Europe, GMBH, Director of Legal Affairs 

Henry Ford St. No. 1, 50725 Cologne, Germany 

Fax: +49-221-9012970 

or to such other address or fax number as the relevant Party may have notified to the 
other Parties in accordance with this Sub-clause 9.1.1. 

9.1.2 Any notice will be considered to be delivered for purposes of this Escrow and 
Paying Agency Agreement if delivered by hand, or sent by fax, or sent by prepaid 
courier service, by an internationally reputable carrier in the case of international 
service.  

9.1.3 Without prejudice to the foregoing, any notice shall conclusively be deemed to have 
been received: 

(i) on the next Business Day in the place to which it is sent, if sent by fax; or  

(ii) on the next Business Day following the receipt of such notice, if sent by 
prepaid courier/ international carrier; or  

(iii) at the time of delivery, if delivered by hand, until 12 p.m., or the next 
Business Day, if delivered by hand after 12 p.m. 

9.2 Replacement of Escrow Agent 

9.2.1 The Escrow Parties, acting together, may at any time replace the Escrow Agent by 
giving written notice to such effect, and the details of a successor Escrow Agent, to the 
Escrow Agent.  Within 30 days of receipt of such notice and details, the Escrow Agent shall 
transfer the Escrow Funds to the successor Escrow Agent and shall be discharged from all 
further obligations arising in connection with this Agreement. 

9.2.2 The Escrow Agent may at any time resign for any reason by giving written notice (a 
“Resignation Notice”) to such effect to the Escrow Parties. On receipt of a Resignation 
Notice from the Escrow Agent, the Escrow Parties shall appoint a successor Escrow Agent 
as soon as reasonably possible and in any event within 30 days of the Resignation Notice. 
Failure by the Escrow Parties to appoint a successor Escrow Agent will entitle the Escrow 
Agent to appoint a successor Escrow Agent itself and pay the Escrow Funds to that 
successor Escrow Agent. The resignation of the Escrow Agent and the appointment of its 
successor shall discharge the Escrow Agent from all further obligations arising in 
connection with this Agreement. 
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9.3 Expenses and Costs  

Except as otherwise set out herein, each of the Parties shall bear its respective expenses 
incurred in connection with the negotiation, preparation, execution and performance of this 
Escrow and Paying Agency Agreement, including but not limited to, all fees and expenses 
of agents, representatives, counsel, finders, investment bankers and accountants.  

9.4 Costs of Dispute 

In the event of a dispute arising from or relating to this Escrow and Paying Agency 
Agreement or the breach hereof, the Escrow Party prevailing in such dispute shall be 
entitled to recover from the failing Escrow Party all expenses and costs, including, without 
limitation, reasonable attorneys’ fees and expenses and court-related costs, incurred in 
ascertaining such Escrow Party’s rights, and in preparing to enforce and in enforcing such 
Party’s rights under this Escrow and Paying Agency Agreement. 

9.5 Waiver 

9.5.1 The rights and remedies of the Parties are cumulative and not alternative. Neither the 
failure nor any delay by any Party in exercising any right, power, or privilege under 
this Escrow and Paying Agency Agreement or the documents referred to in this 
Escrow and Paying Agency Agreement will operate as a waiver of such right, power, 
or privilege, and no single or partial exercise of any such right, power, or privilege 
will preclude any other or further exercise of such right, power, or privilege or the 
exercise of any other right, power, or privilege.  

9.5.2 To the maximum extent permitted by the governing law: 

(i) no claim or right arising out of this Escrow and Paying Agency Agreement or 
the documents referred to in this Escrow and Paying Agency Agreement can 
be discharged by one Party, in whole or in part, by a waiver or renunciation of 
the claim or right unless in writing, signed by the other Parties;  

(ii) no waiver that may be given by a Party will be applicable, except in the 
specific instance for which it is given; and 

(iii) no notice to, or demand on, one Party will be deemed to be a waiver of any 
commitment of such Party of the right of the Party giving such notice or 
demand to take further action without notice or demand as provided in this 
Escrow and Paying Agency Agreement or the documents referred to in this 
Escrow and Paying Agency Agreement. 

9.6 Invalidity, Severability  

If any provision in this Escrow and Paying Agency Agreement shall be held to be illegal, 
invalid or unenforceable, in whole or in part, such provision or part shall to that extent be 
deemed not to form part of this Escrow and Paying Agency Agreement, but the legality, 
validity and enforceability of the remainder of this Escrow and Paying Agency Agreement 
shall not be affected. In such event, the Parties shall use their best endeavours, within a 
reasonable time, to replace the provision held to be illegal, invalid or unenforceable, with a 
provision towards the same purpose that shall be legal, valid and enforceable. 

9.7 No Implied Duties 

9.7.1 This Escrow and Paying Agency Agreement expressly sets forth all the duties of the 
Escrow Agent with respect to any and all matters provided for herein.   
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9.7.2 No implied duties or obligations shall be read into this Escrow and Paying Agency 
Agreement against the Escrow Agent.  

9.8 No Interest in Escrow Funds 

Save for the right of the Escrow Agent in accordance with Section 6.1 (Escrow Agent’s Fee), 
the Escrow Agent hereby acknowledges that it does not itself have any other interest in the 
funds received hereunder or any interest accrued thereon, but is serving only as an agent. 

9.9 Assignment, Successors, No Third-Party Rights  

9.9.1 This Escrow and Paying Agency Agreement will apply to, be binding in all respects 
upon, and inure to the benefit of the legal successors of the Parties. 

9.9.2 Subject to Sub-clause 9.8.1, nothing expressed or referred to in this Escrow and 
Paying Agency Agreement will be construed to give any Person other than the 
Parties any legal or equitable right, remedy, or claim under or with respect to this 
Escrow and Paying Agency Agreement or any provision of this Escrow and Paying 
Agency Agreement. 

9.9.3 This Escrow and Paying Agency Agreement and all of its provisions and conditions 
are for the sole and exclusive benefit of the Parties and their legal successors. 

9.10 Waivers and Amendments 

None of the terms or provisions of this Escrow and Paying Agency Agreement may be 
waived, altered, modified or amended except by an instrument in writing duly executed by 
all of the Parties or their respective Authorised Instruction Signatories. 

9.11 Time of Essence  

Time shall be of the essence in this Escrow and Paying Agency Agreement as regards any 
dates, times and periods mentioned herein. 

9.12 Whole Agreement 

This Escrow and Paying Agency Agreement contains the whole agreement between the 
Parties relating to the subject matter of this Escrow and Paying Agency Agreement at the 
Execution Date and supersedes any previous written or oral agreement between the Parties 
in relation to the matters dealt with in this Escrow and Paying Agency Agreement. 

9.13 Public Disclosure 

No press or other public statement or circular shall be made or issued in connection with the 
subject matter of this Escrow and Paying Agency Agreement unless previously agreed by all 
of the Parties and evidenced in writing. 

Notwithstanding of the above, each of the Parties shall refrain from disclosing the subject 
matter of this Escrow and Paying Agency Agreement or its content to any third party, except 
to the extent required by a law applicable to it or with the prior written consent of all of the 
other Parties. 

9.14 English Language 

All documents to be furnished or communications to be given or made under this Escrow 
and Paying Agency Agreement shall be in the English language. 
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9.15 Counterparts, Copies and Coming into Force 

9.15.1 This Escrow and Paying Agency Agreement and any notices or other 
correspondence to be provided in accordance with this Escrow and Paying Agency 
Agreement may be executed in several counterparts, one for each Party, each of 
which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and 
the same agreement or document. 

9.15.2 The Parties agree that this Escrow and Paying Agency Agreement and any notices or 
other correspondence to be provided in accordance with this Escrow and Paying 
Agency Agreement will be considered concluded or respectively, final and binding, 
and be regarded as conclusive evidence hereunder, when signed in original form or 
if the signature of a Party is delivered by facsimile transmission in which event such 
facsimile signature shall be treated in all respects as having the same effect as an 
original signature.  

9.15.3 This Escrow and Paying Agency Agreement and the terms and provisions hereof 
shall come into full force and effect and become binding upon all of the Parties 
immediately on the Execution Date. 

9.15.4 The Parties acknowledge that fax communications are conclusive evidence between 
the Parties and that the Escrow Agent can rely on, and take the necessary actions 
provided under such communications. 

10 Governing Law and Dispute Resolution  
10.1 Governing Law  

This Escrow and Paying Agency Agreement shall be governed by and construed in 
accordance with the laws of Romania. 

10.2 Dispute Resolution  

10.2.1 Any dispute or difference arising out of or in connection with this Agreement, 
including without limitation any disputes regarding its valid conclusion, existence, 
nullity, breach, penalties, termination or invalidity, that cannot be resolved by 
amicable negotiations within 30 Business Days from the notice served by any of the 
Parties, shall be finally resolved by the International Chamber of Commerce (“ICC”) 
International Court of Arbitration under the ICC Rules of Arbitration as in force at 
the date of the filing of the arbitration claim. The seat of the arbitration shall be 
Paris, France and the procedures will be held in English language. Each of the 
Parties shall designate an arbitrator and the arbitrators so appointed shall designate 
together another arbitrator to be the chairman of the arbitration court. 

10.2.2 The president of the ICC shall act as "designated authority" based on the ICC Rules 
of Arbitration if any of the Parties do not succeed in designating an arbitrator or the 
arbitrators do not succeed in designating together a third arbitrator within the limits 
specified by the ICC Rules of Arbitration . 

10.2.3 The decision of the arbitrators shall be final and binding on the Parties. 
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IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties by its duly authorised representative has executed 
this Escrow and Paying Agency Agreement on the date first above mentioned: 

 

 

THE AUTHORITY FOR STATE ASSETS 
RECOVERY 

 

Seal affixed 

  

By: _________________________________ 

Name:  Mr. Teodor Atanasiu 

Title:     President   

  

FORD MOTOR COMPANY   

  

By: _________________________________ 

Name:  Mr. Leonard Martin Meany 

Title:    Attorney-in-fact   

  

 

CITIBANK ROMANIA SA  

  

By: _________________________________ 

Name:  Mr. Stefan Danci 

Title:    VicePresident, Network Relationship 
Banking Head - Commercial Banking 
Group 

 

By: _________________________________ 

Name:  Ms. Simona Anghel 

Title:    Client Manager - Global Transaction 
Services Department 
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Schedule A 
Form of Authorised Instruction Signatory Notice 

Clause 3.1 (Opening of Accounts and Notifications) at Sub-Clause 3.1.2 

 

Date:  [●]  

To:   [●] 

Attention:  [●] 

Via Facsimile Transmission 

Fax:   [●] 

 

Re:   Escrow and Paying Agency Agreement dated [●] 
Dear Sir/Madam, 

This notice is addressed to you pursuant to Sub-clause 3.1.2 of the Escrow and Paying Agency 
Agreement dated [●] between Escrow Agent, the Seller and the Purchaser (the “Escrow and 
Paying Agency Agreement”). All capitalised terms not otherwise defined in this notice have the 
meanings contemplated by the Escrow and Paying Agency Agreement.   

In accordance with Clause 2.3 and Sub-clause 3.1.2 of Escrow and Paying Agency Agreement, you 
are hereby notified that any instructions to be made by the respective Escrow Parties under the 
Escrow and Paying Agency Agreement shall be valid if made by the following respective persons: 

 

PARTY REPRESENTATIVE’S 
FULL NAME (IN BLOCK 

LETTERS) 

REPRESENTATIVE’S 
SPECIMEN SIGNATURE

THE AUTHORITY FOR 
STATE ASSETS RECOVERY  [●]  

FORD MOTOR COMPANY 
 

[●]  
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CALLBACK CONTACTS 

For THE AUTHORITY FOR STATE ASSETS RECOVERY  
 
 

 

Name Position Telephone number 

1.   

2.   

 
 

CALLBACK CONTACTS 
For FORD MOTOR COMPANY 

 
 

 

Name Position Telephone number 

1.   

2.   
  

THE AUTHORITY FOR STATE ASSETS RECOVERY  
By: _____________________ 

Name: [●] 

Title: [●] 

FORD MOTOR COMPANY 

By: _____________________ 

Name: [●] 

Title: [●] 
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Schedule B 
Form of Purchaser’s Transfer Account Notification   

Clause 3.1 (Opening of Accounts and Notifications) at Sub-Clause 3.1.3  

 

Date:  [●]  

To:   [●] 

Attention:  [●] 

Via Facsimile Transmission 

Fax:   [●] 

 

Re:   Escrow and Paying Agency Agreement dated [●] 
Dear Sir/Madam, 

This notice is addressed to you pursuant to Sub-Clause 3.1.3 of the Escrow and Paying Agency 
Agreement dated [●] between Escrow Agent, the Seller and the Purchaser (the “Escrow and 
Paying Agency Agreement”). All capitalised terms not otherwise defined in this notice have the 
meanings contemplated by the Escrow and Paying Agency Agreement.  

In accordance with Sub-Clause 3.1.3 of the Escrow and Paying Agency Agreement, you are hereby 
notified that any and all transfers of monies to Ford Motor Company contemplated under the 
Escrow and Paying Agency Agreement shall be made to the following account: 

 

Bank/Branch Name: 

 

Address:  

Account Name:  

Account Number:  

SWIFT Code:  

Additional Transfer Instructions:  

 

FORD MOTOR COMPANY 
By: _____________________ 

Name: [●] 

Title: [●] 
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Schedule C 
Form of Escrow Account Notification  

Clause 3.1 (Opening of Accounts and Notifications) at Sub-Clause 3.1.4 

 

Date:  [●]  

To:   the Authority For State Assets Recovery 

Attention:  [●] 

Via Facsimile Transmission 

Fax:   [●] 

 

To:   Ford Motor Company  

Attention:  [●] 

Via Facsimile Transmission 

Fax:   [●] 

 

Re:   Escrow and Paying Agency Agreement dated [●] 
This notice is addressed to you pursuant to Sub-Clause 3.1.4 of the Escrow and Paying Agency 
Agreement dated [●] between Escrow Agent, the Seller and the Purchaser (the “Escrow and 
Paying Agency Agreement”). All capitalised terms not otherwise defined in this notice have the 
meanings contemplated by the Escrow and Paying Agency Agreement.  

In accordance with Sub-clause 3.1.4 of the Escrow and Paying Agency Agreement, you are hereby 
notified that the details of the Escrow Account contemplated under the Escrow and Paying Agency 
Agreement are the following:  

 

Bank/Branch Name: Escrow Agent 

Address: [●] 

Account Name: [●] 

Account Number: [●] 

SWIFT Code: [●] 

Additional Transfer Instructions: [●] 

 
[●] 

By: _____________________ 

Name: [●] 

Title: [●] 
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Schedule D 
Form of Seller’s Bank Account Notification  

Clause 3.1 (Opening of Accounts and Notifications) at Sub-Clause 3.1.6 
 

Date:  [●]The Authority for State Assets 
Recovery 

To:    

Attention:  [●] 

Via Facsimile Transmission 

Fax:   [●] 

 
Cc:   Ford Motor Company  

Attention:  [●] 

Via Facsimile Transmission 

Fax:   [●] 

 

 
Re:   Escrow and Paying Agency Agreement dated [●]  

This notice is addressed to you pursuant to Sub-clause 3.1.6 of the Escrow and Paying Agency 
Agreement dated [●] between Escrow Agent, the Seller and the Purchaser (the “Escrow and 
Paying Agency Agreement”). All capitalised terms not otherwise defined in this notice have the 
meanings contemplated by the Escrow and Paying Agency Agreement.  

In accordance with Sub-clause 3.1.6 of the Escrow and Paying Agency Agreement, you are hereby 
notified that any and all transfers of monies to the Seller’s Bank Account, as contemplated under 
the Escrow and Paying Agency Agreement shall be made to the following account:  

Bank/Branch Name: Escrow Agent 

Address: [●] 

Account Name: [●] 

Account Number: [●] 

SWIFT Code: [●] 

Additional Transfer Instructions: [●] 

 [●] 
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By: _____________________ 

Name: [●] 

Title: [●] 
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Schedule E 
Form of Escrow Funds Receipt Confirmation 

Clause 3.2 (Money Escrow) at Sub-Clause 3.2.1(ii) 

 

Date:  [●]  

To:   The Authority for State Assets Recovery 

Attention:  [●] 

Via Facsimile Transmission 

Fax:   [●] 

 

To:   Ford Motor Company  

Attention:  [●] 

Via Facsimile Transmission 

Fax:   [●] 

 

Re:  Escrow and Paying Agency Agreement dated [●]  
This notice is addressed to you pursuant to Sub-clause 3.2.1 (ii) of the Escrow and Paying Agency 
Agreement dated [●] between Escrow Agent, the Seller and the Purchaser (the “Escrow and 
Paying Agency Agreement”). All capitalised terms not otherwise defined in this notice have the 
meanings contemplated by the Escrow and Paying Agency Agreement.  

In accordance with Sub-clause 3.2.1 (ii) of the Escrow and Paying Agency Agreement, you are 
hereby notified that the Escrow Funds in the amount of [ ]have been receive and are currently held 
in escrow. 

Received From:  

Amount:  

Date of Receipt:  

Deposited Into [Account 
Name]: 

 

 

By: _____________________ 

Name: [●] 

Title: [●] 
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Schedule F 
Form of Pre-Closing Termination Notice 

Section 4 (Payments from the Escrow Account) 

 

Date:  [●]  

To:   [●] 

Attention:  [●] 

Via Facsimile Transmission 

Fax:   [●] 

 

Re:   Escrow and Paying Agency Agreement dated [●] 
Dear Sir/Madam, 

This Pre-Closing Termination Notice is addressed to you pursuant to Section 4 (Payments from the 
Escrow Account) of the Escrow and Paying Agency Agreement dated [●] between Escrow Agent, 
the Seller and the Purchaser (the “Escrow and Paying Agency Agreement”). All capitalised terms 
not otherwise defined in this Pre-Closing Termination Notice have the meanings contemplated by 
the Escrow and Paying Agency Agreement.   

In accordance with Sub-clause 5.1.1 of the Escrow and Paying Agency Agreement, you are hereby 
notified that the Privatisation Agreement has been terminated. You are therefore instructed to 
transfer the Escrow Funds to the Purchaser Transfer Account in accordance with Sub-clause 5.2.1 
of the Escrow and Paying Agency Agreement.   

 

FORD MOTOR COMPANY 
By: _____________________ 

Name: [●] 

Title: [●] 
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Schedule G 
Form of Closing Notice 

Section 4 (Payments from the Escrow Account) 

 

Date:  [●]  

To:   [●] 

Attention:  [●] 

Via Facsimile Transmission 

Fax:   [●] 

 

Re:   Escrow and Paying Agency Agreement dated [●] 
Dear Sir/Madam, 

This Closing Notice is addressed to you pursuant to Section 4 (Payments from the Escrow Account) 
of the Escrow and Paying Agency Agreement dated [●] between Escrow Agent, the Seller and the 
Purchaser (the “Escrow and Paying Agency Agreement”). All capitalised terms not otherwise 
defined in this Closing Notice have the meanings contemplated by the Escrow and Paying Agency 
Agreement.   

In accordance with Sub-clause 4.2 of the Escrow and Paying Agency Agreement, you are hereby 
instructed to transfer the Escrow Funds to the Seller’s Bank Account.   

 

FORD MOTOR COMPANY 
By: _____________________ 

Name: [●] 

Title: [●] 
THE AUTHORITY FOR STATE ASSETS RECOVERY 
Signature: _____________________ 

Name:  

Position:   

 

 

 



Anexa 24 – Forma Declaratiei privind indeplinirea Obligatiilor Post-
Privatizare 

 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul […], cetăţean […] domiciliat în […], identificat cu paşaport seria 
[…] nr. […] eliberat de autorităţile […], acţionând în calitate de reprezentant 
statutar al Ford Motor Company, o societate înfiinţată în conformitate cu 
legile statului Delaware (S.U.A.), cu sediul la One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126 (S.U.A.) („Ford”), în baza prevederilor articolului […] din 
Contractul de Vânzare-Cumpărare de Acţiuni încheiat la data de [12 
septembrie 2007] între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, o 
instituţie publică română cu personalitate juridica, înfiinţată în temeiul 
dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/1998  aşa cum a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 948/2002, cu modificările ulterioare, având 
sediul social în Bucureşti, Str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 50, sector 1, 
în calitate de Vânzător, şi Ford, în calitate de Cumpărător al unui număr de 
13.716.318 acţiuni nominative, reprezentând 72,40316% din capitalul social al 
Automobile Craiova S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată în România, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J16/722/1991, cod unic 
de înregistrare R 2299988, având sediul social în Craiova, Şos. Caracal, km 3, 
judeţul Dolj („Societatea”), cunoscând dispoziţiile legilor române privind 
falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că societatea 
Ford şi-a îndeplinit [partial/in totalitate] obligaţiile investiţionale 
[tehnologice/ de mediu] referitoare la [Societatea/ Daewoo Automobile 
Romania S.A.] pentru Anul Investiţional […], cu o valoare totală de […] 
EURO, [în vreme ce valoarea obligaţiilor investiţionale nerealizate este de 
[…] EURO].  

La calculul sumei investite nu au fost avute în vedere şi know-how-ul şi 
drepturile de proprietate industrială transferate de Ford Societăţii şi/sau 
Daewoo Automobile Romania S.A. [ori succesorilor acesteia, după finalizarea 
restructurării]. [Acest paragraf este necesar numai în raport cu Investiţiile 
Tehnologice].  

Ataşat la prezenta se găseşte certificatul nr. […]/[…] eliberat de auditorul 
intern al [Societăţii/ Daewoo Automobile Romania S.A.], prin care este 
recunoscută suma precizată mai sus. 

Dată astăzi, […], la […]. 
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Ford Motor Company, 

Reprezentată de […] 

 

____________________________ 

 

Recunoscut şi confirmat de  

Automobile Craiova S.A., 

Reprezentată de […] 

 

_________________________ 

 

Recunoscut şi confirmat de  

Daewoo Automobile Romania S.A., 

Reprezentată de […] 

 

_________________________ 
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Anexa 26 – Forma certificatului prin care se recunoaste indeplinirea obligatiilor de 
Investitii Tehnologice 

 
 
 

CERTIFICAT 
 
           (intocmit in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 
        privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate 
       prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu 
          modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile 
                                si completarile ulterioare) 
 
    privind indeplinirea obligatiilor de investitii asumate de cumparatorul ..... prin 
Contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr. ..../.... la S.C. Automobile Craiova S.A. 
 
Subscrisa .......*1), in calitate de auditor intern la S.C. Automobile Craiova S.A./ S.C. 
Daewoo Romania S.A., cu sediul in ....., legal numita la data de ......, in baza hotararii 
Adunarii generale a actionarilor S.C. ..... - S.A./S.R.L. din data de ......,   in baza 
documentelor si evidentei contabile a S.C. ......- S.A./S.R.L., puse la dispozitie de societate 
si cumparator, a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de 
urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor 
comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile 
si completarile ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, 
 
                                  CERTIFICAM 
    urmatoarele: 
    1. Investitia realizata de cumparator in S.C. ..............- S.A./S.R.L. pana la scadenta din 
data de ............. corespunde/nu corespunde valorii investitionale*2) asumate prin contract, 
dupa cum urmeaza: 
    - aport in natura, aport in numerar sau alte tipuri de investitii, in valoare de .......*3) ; 
    - investitii in suma de ......., realizate din partea din profitul net cuvenita cumparatorului 
sau asociatului/afiliatului acestuia in calitate de actionar, conform aprobarii Adunarii 
generale a actionarilor din data de ......, proportional cu cota detinuta, care a fost utilizata 
pentru investitii in anul ........ 
    2. Inregistrarea in contabilitatea societatii comerciale a investitiilor efectuate este 
realizata in conformitate cu legislatia in vigoare. 
    3. Sursele de finantare a investitiilor corespund prevederilor din contract si/sau 
Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii 
obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare 
(ale cumparatorului, asociatului/afiliatului acestuia, alte situatii). 
 
    Fata de cele analizate, certificam ca, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu 
prevederile Contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. ....., cumparatorul ....... a 
indeplinit integral/partial obligatia investitionala asumata, investind pana la data de ….. 
suma de ………. 
 
    Data: .............. 
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                                Cenzori/Auditor, 
    .................................................................... 
    (Se vor inscrie: numele si prenumele/denumirea in clar, punandu-se 
      stampila auditorului.) 
-------------- 
     
    *1) Se vor mentiona denumirea auditorului, numele si prenumele reprezentantului legal 
al acestuia. 
    *2) Se va completa in functie de tipul de investitie realizat de cumparator. 
    Se va preciza, unde este cazul, daca investitia este realizata de un asociat/afiliat al 
cumparatorului sau de terti. 
    *3) Se va inscrie valoarea exprimata in moneda prevazuta in contract; in cazul 
echivalentului, acesta se va calcula conform prevederilor art. 29 din Ordonanta Guvernului 
nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin 
contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
     
                           --------------- 
 










































































































































































