Către potențialii creditori ai Nortel Networks Romania SRL

11 august 2017
Ref.:
MLP/5W/AB/DM/SL/LO3538/PCF16
Telefon: +44 (0)118 328 2523
E-mail:claims@emeanortel.com

Stimate domnule/stimată doamnă,

Nortel Networks România SRL (în administrare) („Societatea”)
Țara în care a fost înființată: România

Nr. de înregistrare la Reg. Comerțului: J 40/3642/1999

Adresa sediului social: c/o REGUS, 169A Calea Floreasca, Corp A, Etaj 4, București 014472, România

Notificare către creditori cu privire la distribuirea vizată, în conformitate cu Normele 14.29
și 14.31 din Normele privind insolvența (Anglia și Țara Galilor) din 2016 („Normele”)
Invitație pentru depunerea unei cereri. Limitele temporale trebuie respectate.
Bulgară
Покана за предявяване на иск. Трябва да се спази указания краен срок
Cehă
Pozvánka k uplatnění si nároku. Je nutno dodržet termíny
Daneză
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Neerlandeză Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Estonă
Palve nõude esitamiseks. Palun jälgige ajapiiranguid
Finlandeză
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Franceză
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Germană
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten
Greacă
Πρόσκληση για έγερση αξίωσης. Υποχρεωτική τήρηση προθεσμίας
Maghiară
Felhívás követelés benyújtására. Vegye figyelembe az időkorlátokat
Irlandeză
Cuireadh éileamh a thaisceadh. Teorainn ama le comhlíonadh
Italiană
Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare
Letonă
Uzaicinājums prasības iesniegšanai. Prasības iesniegšanas laiks ir stingri ierobežots
Lituaniană
Pasiūlymas pateikti ieškinį. Paisytini laiko apribojimai
Malteză
Stedina biex tagħmel talba. It-termini taż-żmien għandhom jiġu mħarsa
Polonă
Zaproszenie do wniesienia wniosku o odszkodowanie. Termin wniesienia wniosku jest
obarczony obostrzeniami
Portugheză
Aviso de Reclamação de Créditos. Prazos Legais a Observar
Română
Invitație pentru a depune o cerere. Luați în considerare data limită
Slovacă
Pozvánka na uplatnenie si nároku. Je nutné dodržať termíny
Slovenă
Poziv k predložitvi zahtevka. Treba je upoštevati časovne omejitve
Spaniolă
Invitación para realizar un reclamo. Se deberán respetar los plazos establecidos
Suedeză
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
În data de 14 ianuarie 2009, Societatea a intrat în procedura de administrare judiciară și A. R. Bloom,
S. J. Harris, C. J. H. Will și A. M. Hudson au fost numiți Administratori comuni („Administratori
comuni”) prin decizia Înaltei Curți de Justiție din Anglia și Țara Galilor („Curtea”), în urma unei cereri
înaintate de către directorii Societății. Administrarea judiciară este o procedură principală în
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conformitate cu Regulamentul CE nr. 1346/2000 privind procedura insolvenței („Regulamentul CE”) și
este reglementată de Regulamentul CE și de Legea britanică a insolvenței din 1986 („Legea”).
În conformitate cu ordinul Curții din data de 8 iunie 2017, Administratorii comuni intenționează să
realizeze o distribuire (plătind un dividend interimar) către creditorii chirografari, non-preferențiali, ai
Societății. Notificarea formală este atașată.
Am motive să consider că dvs. puteți fi un creditor al Societății, însă nu v-ați dovedit încă în mod formal
creanța.

Creditorilor li se solicită să își comunice creanțele până la data de 16 octombrie
2017 inclusiv, pentru a putea participa la distribuire. Administratorii comuni nu vor
fi obligați să trateze cererile primite după această dată, însă pot face acest lucru
dacă consideră necesar.
De asemenea, vi se poate solicita să oferiți detalii suplimentare sau să prezentați documentația sau
alte dovezi care vor fi considerate necesare de către Administratorii comuni.
Creditorii își pot prezenta dovada creanței în următoarele moduri:
•

Accesând www.emeanortel.com

•

Site-ul web le permite creditorilor să furnizeze detaliile relevante privitoare la creanța lor și
să genereze formularul doveditor al creanței ce trebuie transmis. Site-ul web oferă un proces
etapizat de transmitere a creanțelor și reprezintă cea mai simplă modalitate pentru a ne
asigura că se completează toate elementele necesare ale formularului doveditor al creanței.
Creditorii care folosesc site-ul web vor primi prin e-mail o confirmare rapidă a recepționării
creanței lor și există probabilitatea ca cererile transmise online să fie prelucrate mai rapid
decât cele transmise prin alte modalități.

•

Completând și semnând Formularul doveditor al creanței (atașat) și trimițându-l prin e-mail
către claims@emeanortel.com.

•

Completând și semnând Formularul doveditor al creanței (atașat) și trimițându-l prin poștă
către:
The Joint Administrators
Nortel Networks Romania SRL
PO Box 4725
Maidenhead
SL60 1HN
Marea Britanie

Creditorii care doresc să își transmită cererile folosind un serviciu de curierat (altul decât Royal Mail)
trebuie să trimită un e-mail către Administratorii comuni la adresa claims@emeanortel.com pentru a
li se comunica o adresă la care cererile să poată fi primite personal. Alte exemplare ale formularului
doveditor al creanței se pot descărca de pe site-ul web sau sunt disponibile la cerere.
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Creditorii care au transmis cererile în timpul procesului informal de dovedire a creanței care a avut loc
în 2010 trebuie să își retransmită acum cererea ca parte a acestui proces formal.
Cerere având ca obiect cheltuieli
Astfel cum se explică în raportul de activitate al Administratorilor comuni care pentru perioada 14
ianuarie 2017 - 13 iulie 2017, creditorii care consideră că au o creanță asupra Societății care intră în
categoria cheltuielilor administrative (o creanță privind plata unei datorii apărute după data de 14
ianuarie 2009 sub formă de cheltuială administrativă, în conformitate cu legislația britanică) (o
„Creanță având ca obiect cheltuielile”) trebuie să transmită o cerere scrisă care să descrie creanța
respectivă înainte de o dată specifică.
Orice Creanță având ca obiect cheltuielile trebuie transmisă Administratorilor comuni înainte de 27
octombrie 2017.
În cazul în care nu se transmite Creanța având ca obiect cheltuielile înainte de 27 octombrie 2017,
acest lucru poate cauza neplata creanței. Pe site-ul www.emeanortel.com este disponibil formularul de
solicitare a rambursării cheltuielilor.
Pentru întrebări legate de prelucrarea creanțelor, vă rugăm să transmiteți un e-mail către
claims@emeanortel.com sau să apelați numărul de telefon +44 (0) 118 328 2523. Vă rugăm să
rețineți că Administratorii comuni nu vor putea oferi mai multe informații privind nivelul sau momentul
distribuirii, până ce prelucrarea creanțelor nu a fost finalizată. Administratorii comuni vor trebui să
confirme stadiul cererilor primite de la creditori cel mai târziu în data de 16 noiembrie 2017, iar
creditorii vor fi înștiințați la momentul oportun cu privire la plata dividendului interimar.
Persoanele care primesc această scrisoare și care nu consideră că sunt creditori ai Societății nu este
necesar să ofere un răspuns. Dacă nu considerați că sunteți creditor și doriți să nu mai primiți alte
comunicări privitoare la Societate, vă rugăm să notificați în acest sens Administratorii comuni prin email, la adresa claims@emeanortel.com.
Cu stimă,
pentru Nortel Networks România SRL (în administrare)

S. J. Harris
Administrator comun
Cu privire la Societate, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara
Galilor) din Marea Britanie îi autorizează pe A. R. Bloom, S. J. Harris și C. J. W. Hudson să acționeze în calitate de administratori
judiciari în conformitate cu secțiunea 390 A(2)(a) din Legea insolvenței din 1986, iar Association of Chartered Certified Accountants
(Asociația Experților Contabili) din Marea Britanie îl autorizează pe A. M. Hudson să acționeze în calitate de administrator judiciar
în conformitate cu secțiunea 390 A(2)(a) din Legea insolvenței din 1986.
Activitatea, operațiunile și proprietatea Societății sunt gestionate de Administratorii comuni, care acționează numai ca mandatari ai
Societății, fără a-și angaja răspunderea personală.
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Administratorii comuni pot colecta, utiliza, transfera, stoca sau prelucra în alt mod (activități numite în mod colectiv „prelucrare”)
informațiile care pot fi legate de anumite persoane („Date personale”). Ei pot prelucra Date personale în diverse jurisdicții, în
conformitate cu legislația aplicabilă și cu reglementările profesionale, inclusiv (fără limitare) cu Legea privind protecția datelor din
1998. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica privind confidențialitatea datelor, disponibilă la adresa:
https://cva.emeanortel.com.
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ÎNALTA CURTE DE JUSTIȚIE
000050
DIVIZIA CHANCERY
SECȚIA COMERCIALĂ

Nr. 546 din 2009/CR-2009-

NORTEL NETWORKS ROMÂNIA SRL (ÎN ADMINISTRARE)
NOTIFICARE PRIVIND DIVIDENDELE AVUTE ÎN VEDERE ÎN CONFORMITATE CU NORMA 14.29
(1) DIN NORMELE PRIVIND INSOLVENȚA (ANGLIA ȘI ȚARA GALILOR) DIN 2016
Se transmite prin prezenta o notificare în conformitate cu Norma 14.29(1) din Normele privind
insolvența (Anglia și Țara Galilor) din 2016, în care se precizează faptul că Administratorii comuni ai
societății numite mai sus intenționează să realizeze o distribuire (prin plata unui dividend interimar)
către creditorii preferențiali (dacă există) și către creditorii chirografari, non-preferențiali, ai Nortel
Networks Romania SRL (în administrare) („Societatea”).
Dovezile creanțelor pot fi transmise în orice moment până la data de 16 octombrie 2017 (inclusiv),
aceasta fiind ultima zi în care se pot dovedi creanțele, totuși creditorii sunt rugați să își transmită
dovezile creanțelor cât de curând posibil.
Persoanelor care transmit aceste dovezi li se poate solicita să ofere detalii suplimentare sau să
prezinte documentația sau alte dovezi care vor fi considerate necesare de către Administratorii
comuni.
Administratorii comuni nu vor fi obligați să trateze cererile primite după această dată, însă pot face
acest lucru dacă consideră necesar.
Administratorii comuni intenționează să realizeze respectiva distribuire în termen de două luni
începând cu ultima zi în care se pot dovedi creanțele.
Dovezile creanțelor trebuie transmise online către Administratorii comuni, la adresa
www.emeanortel.com sau prin poștă, la adresa Nortel Networks Romania SRL, PO Box 4725,
Maidenhead, SL60 1HN Marea Britanie ori prin e-mail, la adresa claims@emeanortel.com, acestea
trebuind să fie recepționate cel târziu în data de 16 octombrie 2017. Mai multe detalii despre
metodele prin care pot fi transmise dovezile creanțelor sunt incluse în scrisoarea transmisă
creditorilor în data sau în jurul datei prezentei Notificări și sunt disponibile pe site-ul web al
Administratorilor comuni, dedicat administrării Societății, disponibil la adresa www.emeanortel.com.
Norma 14.29(3) din Normele privind insolvența (Anglia și Țara Galilor) din 2016 le solicită
Administratorilor comuni să indice în această notificare valoarea părții prescrise a proprietății nete a
Societății care trebuie pusă la dispoziție pentru satisfacerea creanțelor negarantate ale Societății, în
conformitate cu secțiunea 176A din Legea insolvenței din 1986. Nu există nicio parte prescrisă.
Creditorii ale căror creanțe sunt evidențiate în înregistrările contabile ale Societății la o valoare de
maximum 1000 GBP trebuie tratate de către Administratorii comuni ca fiind dovedite, în scopul plății
unui dividend. Orice creditor cu o astfel de creanță va fi primit o notificare separată a valorii creanței
sale.
Data: 11 august 2017
Stephen Harris
Administrator comun
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Transmiterea cererii
(bg) "Предявяване на вземане"
(cs) "Přihlášení pohledávky"
(da) »Anmeldelse af fordring«
(de) „Anmeldung einer Forderung“
(el) «Αναγγελι΄α απαιτη΄σεως»
(es) «Presentación de crédito»
(et) "Nõude esitamine"
(fi) ”Saatavaa koskeva ilmoitus”

(nl) „Indiening van een schuldvordering”
(pl) "Zgłoszenie wierzytelności"
(pt) «Reclamação de crédito»
(ro) “Cerere de admitere a creanței”
(sk) "Prihláška pohľadávky"
(sl) "Prijava terjatve"
(sv) ”Anmälan av fordran”

(fr) «Production de créance»
(ga) “Taisceadh éilimh”
(hr) „Poziv na prijavu tražbine ”
(hu) "Követelésbejelentés"
(it) «Insinuazione di credito»
(lt) "Reikalavimo pateikimas"
(lv) "Prasījuma iesniegums"
(mt) "Preżentazzjoni ta' talba"

Dovada creanței — Formular general
ÎNALTA CURTE DE JUSTIȚIE
DIVIZIA CHANCERY
SECȚIA COMERCIALĂ

Nr. 546 din 2009/CR-2009-000050

Nortel Networks România SRL (în administrare)
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J 40/3642/1999
Țara în care a fost înființată societatea: România
Adresa sediului social: c/o REGUS, 169A Calea Floreasca, Corp A, Etaj 4, București 014472, România

Data ordinului administrativ: 14 ianuarie 2009

Cum să transmiteți cererile

Instrucțiuni privind completarea
formularului

Cererile pot fi transmise accesând următorul site web:

www.emeanortel.com/claims

Formularul are 2 fețe. Ambele fețe trebuie completate și
trebuie să furnizați toate informațiile relevante.

sau completând acest formular și returnându-l prin email la adresa claims@emeanortel.com

Pentru ca o cerere să fie valabilă, trebuie semnată
de creditor sau de o persoană autorizată să
acționeze în numele acestuia.

sau completând acest formular și trimițându-l către

Vă rugăm să specificați detalii privind orice documente
care susțin cererea dvs. Nu este esențial să transmiteți
documentele respective împreună cu acest formular,
însă Administratorii comuni vă pot solicita în viitor să
furnizați informațiile necesare pentru a vă susține
cererea.

Joint Administrators
Nortel Networks Romania SRL
PO Box 4725
Maidenhead
SL60 1HN
Marea Britanie

Pentru întrebări despre completarea acestui formular,
puteți apela: +44 (0)118 328 2523 sau puteți trimite un
e-mail la adresa claims@emeanortel.com.

Detalii privind creanța
1

Numele Creditorului la data de 14 ianuarie 2009

2

Dacă Creditorul este o societate, indicați numărul de
înregistrare al Creditorului și țara de înregistrare

3

Dacă Creditorul și-a cesionat creanța după data de 14
ianuarie 2009, vă rugăm să specificați numele
cesionarului
Adresa creditorului (sau a cesionarului) la care se va
transmite corespondența cu privire la creanță

4

11/44536949_1

1

A2
5

Pentru facilitarea comunicării, numele, numărul de
telefon (inclusiv prefixul național) și adresa de e-mail
(dacă este disponibilă) pentru contactele în legătură cu
creanța

6

Valoarea totală a creanței, inclusiv taxa pe valoarea
adăugată sau alte taxe de vânzări și dobânzi
necapitalizate neachitate, la data în care societatea a
intrat în procedură de administrare judiciară (14 ianuarie
2009). Trebuie să exprimați creanța în moneda în care a
fost generată și puteți specifica mai multe creanțe în
monede diferite, dacă este cazul
Dacă suma/sumele de la punctul 4 de mai sus includ
taxa pe valoarea adăugată sau alte taxe de vânzări, vă
rugăm să menționați suma
Dacă suma/sumele de la punctul 4 de mai sus includ
dobânda necapitalizată neachitată, vă rugăm să indicați
suma

7

8

9

10

11

12
13

14

Detalii despre cum a fost generată datoria (dacă aveți
nevoie de mai mult spațiu, adăugați o foaie la acest
formular)

Detalii despre orice titlu de valoare deținut, inclusiv
detalii despre activele acoperite de respectivul titlu de
valoare, valoarea titlului și data la care a fost emis.
Detalii despre orice rezervare de proprietate solicitată în
legătură cu produsele furnizate, care fac obiectul
creanței.
Solicitați un statut preferențial, în conformitate cu
legislația britanică privind insolvența?
Pentru a primi dividende prin plata directă, vă rugăm să
specificați coordonatele bancare. Toate dividendele se
vor achita în GBP. Vă rugăm să includeți următoarele
informații, după cum va fi cazul:
•
Denumirea băncii
•
Titularul contului bancar
•
Numărul contului bancar
•
Cod de ghișeu (numai conturile din Marea
Britanie)
•
Numărul IBAN (dacă este cazul)
•
Cod BIC/SWIFT (conturi non-britanice)
•
Cod de redirecționare bancar (numai conturile
din SUA)
Semnătura Creditorului sau a persoanei autorizate
să acționeze în numele acestuia

Vă rugăm să bifați
pentru a indica
unde anume se
află contul dvs.
bancar
Marea Britanie
Europa
Altă regiune

Data
Numele cu MAJUSCULE
Funcția în cadrul sau în legătură cu Creditorul
Adresa persoanei semnatare (dacă este diferită de
cea de la punctul 4 de mai sus)
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Numai pentru uz oficial
Admis pentru votare pentru

Admis pentru dividend pentru

GBP

GBP

Data

Data

Administrator

Administrator
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