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Exclusiv BizLawyer: Fratii Micula au castigat la Washington. Nota de plata din
primul arbitraj ICSID pierdut de Romania

Grupul European Drinks al fratilor Micula a obtinut castig de cauza impotriva Guvernului Roman la Tribunalul
Arbitral de la Washington. Patronii grupului European Drinks, cetateni suedezi de origine romana, au obtinut
reparatii financiare totale de cca 250 de milioane de dolari. Comentatorii spun ca aceasta este una dintre cele mai dure
decizii din istoria ICSID, desi in dosar a intervenit chiar si Comisia Europeana pentru a prezenta unele argumente in
favoarea Romaniei, legate de obligatiile legale asumate prin aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana. 

Potrivit deciziei arbitrale consultate de BizLawyer, costurile reclamantilor, in care intra si onorariile avocatilor, se ridica la
18.409.213 Euro sau 86.478.476 RON. De partea cealalta, costurile guvernului roman pentru arbitrajul cerut de fratii Micula
se ridica la 11.499.347,97 Euro.

Prin decizia Tribunalului arbitral, guvernul roman este obligat la plata sumei de 376.433.229 RON (85,5 mil. Euro) cu titlu
de despagubiri, dupa cum urmeaza:

i. 85,1 milioane RON pentru cresterea pretului la zahar;
ii. 17,5 milioane RON pentru costurile crescute cu materiile prime, altele decât zaharul sau
PET;
iii. 18,133,229 RON pentru oportunitatea pierduta de a face stocuri de zahar, ?i
iv. 255,7 mil. RON drept profit pierdut din vânzarile de produse finite.

Comantatorii spun ca suma reparatiilor financiare totale obtinute de fratii Micula - care includ pretentiile satisfacute prin
decizia arbitrala si beneficii obtinute inaintea pronuntarii deciziei  - se ridica la cca. 250 de milioane de dolari.

Cazul Micula and others vs Romania (ICSID Case No. ARB/05/20) a grupat cinci reclamatii separate: doua facute de fratii
Viorel si Ioan Micula si alte trei de companii ale acestora inregistrate in Romania.

Guvernul roman a fost reclamat la Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitie (I.C.S.I.D.)
intrucat a incalcat prevederile Acordului bilateral romano-suedez privind protectia reciproca a investitiilor prin anularea
facilitatilor fiscale acordate pentru investitiile derulate in zona defavorizata Stei-Nucet din judetul Bihor, a caror valoare
depaseste 200 mil. EUR.

Legea nr.651 din 7.12.2002 ratifica Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind promovarea si
protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Stockholm la 29 mai 2002. (Monitorul Oficial al României nr.901/12.12.2002).

Ce avocati au avut investitorii Micula si Guvernul roman

Romania a sustinut ca retragerea stimulentelor acordate investitorilor din zonele defavorizate a fost parte din eforturile tarii de
a pregati aderarea la Uniunea Europeana, proces incheiat in ianuarie 2007.

In acest arbitraj international, investitorii care se considera prejudiciati - Ioan Micula (Suedia), Viorel Micula (Suedia), SC
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European Food SA (Romania), SC Starmill SRL (Romania), SC Multipack SRL (Romania) - au fost reprezentati, la
inceput, de trei firme de avocati: Dewey & LeBoeuf, Musat & Asociatii si Schönherr. In final, Viorel Micula a fost reprezentat
de firma Shearman & Sterling (Londra si Paris), care a colaborat cu firma locala Dragne & Asociatii pe aceasta speta. Ioan
Micula si ceilalti reclamanti au fost reprezentanti de King & Spalding (Londra, Washington si Houston).

Statul roman a fost reprezentat in acest arbitraj prin Daniel Chitoiu, ministrul Finan?elor Publice, Bogdan Badea si Ciprian
Mirghi? din Departamentul Juridic al Ministerului Finan?elor Publice. Avocatii Romaniei au fost D. Brian King, Georgios
Petrochilos ?i Boris Kasolowsky de firma de avocatura Freshfields Bruckhaus Deringer (birourile din New York, Paris ?i
Frankfurt), ?i Adriana I. Gaspar, Ana Diculescu-?ova ?i Manuela M. Nestor de la firma de avocatura Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen (NNDKP) din Bucure?ti.

Guvernul roman a fost reclamat intrucat a incalcat prevederile Acordului bilateral romano-suedez privind protectia reciproca a
investitiilor prin anularea facilitatilor fiscale acordate pentru investitiile derulate in zona defavorizata Stei-Nucet din judetul
Bihor. Actiunea a fost introdusa in 13 octombrie 2005.

Investitorii au reclamat decizia autoritatilor romane privind eliminarea unor facilitati fiscale acordate grupului European
Drinks pentru investitiile in zonele defavorizate. Fratii Ioan si Viorel Micula au creat in nord-vestul tarii unul dintre cele mai
mari grupuri de industrie alimentara din Europa Centrala si de Est. Ei si-au bazat planul de afaceri pe legislatia existenta si,
din 2002, au contat si pe protectia oferita de Acordul bilateral de protejare a investitiilor intre Romania si Suedia.
Business-planul initial, pe baza caruia au obtinut finantare de la banci, a fost schimbat in mai multe randuri din cauza
modificarii legislatiei.
           
„Statul ne datoreaza peste un miliard de euro. Noi am imprumutat sute de milioane de euro de la banci si tot profitul l-am
investit in zone defavorizate. Statul ne-a promis facilitati fiscale pentru investitiile in zonele defavorizate pe o perioada de
zece ani. Dupa cinci ani, dupa vizita lui Nastase la Washington, statul le-a eliminat. Noi am jucat dupa regulile de piata, iar
statul roman a schimbat regulile in timpul jocului. Practic, statul roman nu a respectat acordul referitor la protectia reciproca a
investitiilor semnat intre Suedia si Romania. Acesta estemotivul pentru care am ajuns la Tribunalul International. Noi am
pierdut, iar valoarea pierderilor se reflecta in suma ceruta’’, a declarat anul trecut Ioan Micula, preluat de Income Magazine.
Acesta a precizat, totodata, ca grupul European Food ar putea sa isi transfere afacerile in Republica Moldova, dupa ce va fi
aflata decizia ICSID.

Arbitri au fost bulgarul Stanimir A. ALEXANDROV si egipteanul Georges ABI-SAAB, care l-a inlocuit pe Claus-Dieter
EHLERMANN (Germania), dupa ce acesta s-a retras, iar presedinte al Tribunalului a fost elvetianul Laurent LÉVY. Potrivit
surselor BizLawyer, arbitrul egiptean a avut o opine separata.

Decizia in favoarea fratilor Micula si a firmelor acestora in dosarul ICSID No. ARB/05/20 a fost data pe 11 decembrie.

Vom reveni cu amanunte. 
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