
Trident, cel mai mare esec al anului
Trident nu intra in faliment dar este in incapacitate de plata si se bazeaza pe faptul ca cei multi care isi cer
inapoi datoriile nu au ce castiga din disparitia firmei.

 Trident Trans Tex, o companie controlata de omul de afaceri Constantin Mateescu, a reusit sa marcheze
anul 2009 in Sibiu cu cel mai rasunator esec. Trident Shopping Center, o investitie de 15 milioane de
euro, pe care Constantin Mateescu s-a grabit s-o inaugureze inainte de Paste, pentru a "prinde" fluxul de
cumparatori, s-a prabusit cu sunet puternic patru luni mai tarziu, lasand in urma numeroase salarii
neplatite si o serie lunga de parteneri de afaceri care s-au adresat justitiei pentru a isi recupera banii.
Oficial, compania admite ca a facut greseli, care au dus la marele esec de acum doua saptamani. Una din
ele a fost faptul ca nu a terminat galeriile comerciale inainte de a da drumul hipermarketului. "Din
sondajele realizate a reiesit faptul ca traficul inregistrat sub cel previzionat s-a datorat nefinalizarii
galeriilor comerciale. Dupa cum se stie, populatia Sibiului fiind elevata, eleganta si avand gusturi rafinate
a reactionat negativ la acest aspect chiar daca, atat exterior cat si interior, partea finalizata a impresionat
prin bunul gust arhitectural si ambiental. Chiar daca Hipermarketul Trident a fost apreciat pentru mediul
ambiental placut si pentru preturile accesibile, totusi rezultatele nu au fost cele scontate", arata compania.

 Pe de alta parte, Trident sustine ca nu a reusit sa inchireze spatiile din galeria comerciala din cauza crizei
de pe piata imobiliara si a crizei economice, in general. "Datorita situatiei dificile din domeniul real-estate
in aceasta perioada o mare parte a spatiilor comerciale, oferite de Centrul Comercial Trident, au ramas
neinchiriate", mai arata firma. De altfel, problemele au venit pentru companie ca o avalansa, strategia de
piata gresita si creditarea excesiva ducand la inevitabil, prabusirea Trident Shopping Center. In afara
sumei contractate la MKB Romexterra, Trident mai are credite la BRD Groupe Société Générale, Banc
Post, Pireus Bank, Intesa Sanpaolo Bank si Banca Romaneasca. "Intrucat in acea perioada a fost
imposibil pentru Trident accesarea unui suplimentari a creditului de investitii sau a unui nou credit,
aportul financiar al firmei si al actionarilor la aceasta investitie a fost mai mare decat cel previzionat
initial. Ca atare, capitalul de lucru al firmei micsorat semnificativ impreuna cu vanzarile care nu au atins
nivelul anticipat au concurat la decizia de suspendare a activitatii Hipermarketului Trident, principala
ancora a Centrului Comercial Trident", scrie intr-un comunicat. Firma lui Constantin Mateescu va
continua sa existe, omul de afaceri bazandu-se pe celelalte magazine pe care le mai are deschise si care,
potrivit lui, au o rentabillitate buna. De aceea, Trident a solicitat Tribunalului Sibiu intrarea in procedura
de reorganizare conform legii Legii nr.85/2006 modificata prin Legea 277/2009. In acelasi timp, la
Tribunalul Sibiu sunt pe rol zeci de dosare in care fosti parteneri de afaceri si furnizori importanti de
marfa pentru magazinele din reteaua Trident isi cer drepturile. Numai ca, din punctul de vedere al lui
Constantin Mateescu, relatia cu cu furnizorii este una "buna". 

 "Ne bucuram de o relatie buna cu furnizorii. Majoritatea furnizorilor nostri au reactionat pozitiv si sunt
hotarati sa continue colaborarea cu firma noastra", arata comunicatul oficial al firmei, in care conducerea
admite ca mai sunt si "sincope". "Desigur pe aceasta tema sunt si sincope, dar vor fi depasite si vom face
toate eforturile pentru mentinerea unor legaturi comerciale cat mai bune pentru a nu aduce prejudicii
furnizorilor nostri". Dupa inchiderea hipermarketului Trident, 80% din stocul de marfa a fost returnat,
potrivit companiei, ceea ce ar fi dus la o reducere seminifcativa a pierderilor. Conducerea companiei nu a
precdizat ce se va intampla cu celelalte patru locatii ale retelei de magazine care mai functioneaza acum,
dupa ce va incepe procesuld e reorganizare judiciara. De asemenea, compania nu a precizat in
comunicatul oficial ce are de gand sa faca in privinta salariilor restante. Trdient mai are angajati acum la
supermarketul din Sibiu, la megamarket Medias, hipermarket Deva si hipermarket Sfantu Gheorghe. 

 Potrivit site-ului antitepari.ro, la finele primului semestru din acest an, Trident Trans Tex S.R.L. figura la
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Centrala Incidentelor de Plati cu peste 2.000 de refuzuri la plata, in valoare totala de 17,126 milioane de
lei. In acelasi timp, datoria catre stat urca atunci la circa 780.000 lei. 

 "Reorganizarea nu inseamna faliment. Intrarea in insolventa presupune o analiza in conditii de siguranta
a situatiei firmei, creind-ui posibilitatea reorganizarii activitatii sub protectia legii si permitind firmei
respective sa isi deruleze activitatea in mod normal" Trident Trans Tex. 

 Hipermarketul, vandut unor nemti? 

 O informatie vehciulata in ultimul timp pe piata din Sibiu, dar neconfirmata inca de conducerea Trident
Trans Tex, arata ca omul de afaceri Constantin Mateescu ar fi vandut deja terenul si cladire aaferenta
Trident Shopping Center, pe o suma considerabila, catre o companie germana.
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