Francezi interesaţi de Bumbacul Cisnădie
Fabrica Bumbacul SA din Cisnădie, falimentată în urmă cu câţiva ani, ar
putea fi vândută în curând unui investitor puternic din străinătate. O
companie franceză din domeniul producţiei de automobile s-a arătat
interesată de achiziţia spaţiului de 12.750 de metri pătraţi.
Compania franceză intenţionează să producă la Cisnădie componente
auto, în spaţiul al cărui preţ de vânzare este de aproape 2,8 milioane de
euro, după cum arată surse abilitate. Hala fostei filaturi din Cisnădie este
vândută prin intermediul unei agenţii imobiliare, care încearcă de la
începutul anului să vândă prin diferite variante hala nefolosită. Pentru
redarea în folosinţă a fabricii s-au încercat mai multe sisteme: vânzare pe
bucăţi, închiriere şi vânzarea întregului spaţiu. Cel mai probabil, hala va fi vândută investitorilor francezi,
aşteptaţi la Cisnădie în câteva zile. Din motive de confidenţialitate, reprezentanţii agenţiei imobiliare au
refuzat să precizeze care este compania franceză interesată de achiziţia fabricii Bumbacul. Reprezentanţii
agenţiei au arătat însă că alţi investitori din Olanda s-au arătat interesaţi de achiziţia fabricii, anul acesta,
însă au renunţat ulterior. Surse precizează că vânzarea fabricii a fost dificilă datorită preţului pus de
proprietar, circa 2,8 milioane de euro. Anunţul vânzării a fost montat pe site-ul propriu al fostei filaturi,
dar şi pe un site popular din România, pe care se vând aproape orice fel de obiecte, de la creme de faţă, la
motociclete.
Hala din Cisnădie, cu un singur nivel, are o suprafaţă utilă de 12.750 de metri pătraţi şi un teren aferent de
15.000 de metri pătraţi. Fabrica are utilităţile necesare şi chiar acces CFR. Fabrica este dotată cu doi
transformatori de energie, de mare putere, capabili să ofere până la 3.200 de waţi, lucru apreciat, din câte
se pare, de investitorii francezi care au căutat surse puternice de energie pentru dezvoltarea secţiei de
producţie.
Faliment cu cântec
Povestea fabricii din Cisnădie este una tumultoasă, dar dureroasă pentru cei peste 1.000 de oameni care
lucrau la filatură. Întreprinderea Bumbacul a dat faliment în urmă cu câtiva ani, având datorii foarte mari.
Principalul responsabil pentru falimentul filaturii este considerat omul de afaceri Gheorghe Fogoroş.
Creditorii companiei Bumbacul SA au cerut socoteală în justiţie fostului patron Fogoroş. Acesta a intrat
însă în pământ, subit, nefiind de găsit de autorităţi de mai bine de un an şi jumătate. Controversatul om de
afaceri a lăsat în urmă haos şi sute de angajaţi în prag de disperare.
Fogoroş a dizolvat mai multe companii deţinute singur sau cu asociaţi. Printre acestea au fost Coning
Industries SRL, care avea activităţi şi în Germania, dar şi Ghemar Construct SRL, o societate cu sediul în
Bucureşti, dizolvată în 2004. Toate societăţile patronate de Gheorghe Fogoroş au sfârşit dizolvate.
Motivul principal al falimentelor în lanţ a fost filatura din Cisnădie. Societatea Bubmacul a fost
privatizată pe banii aduşi de la alte două societăţi controlate de Fogoroş. Cum termenii privatizării nu au
putut fi îndepliniţi, s-a creat o situaţie de criză care a dus la prăbuşirea tututor societăţilor implicate.
Datoriile cumulate sunt de ordinul zecilor de miliarde de lei vechi.
SC Bumbacul sa avea în 2002 o pierdere netă de 160 mil. de lei vechi şi înregistra datorii totale de 11,2
miliarde de lei vechi. Un an mai târziu, datoriile ajungeau la 11,35 miliarde de lei vechi, iar pierderile
nete treceau de 176 mil. de lei vechi.
Fogoroş, inculpat
„Datele pe care le avem indică foarte clar vinovăţia în ceea ce priveşte acuzele aduse lui Gheorghe
Fogoroş, cu privire la datoriile mari lăsate în urmă”, arată Marcel Toader, reprezentant al firmei Lexgrup
Consulting, specializată pe recuperarea creanţelor şi debitelor.
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