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Geacht college,
Als rechters-commissaris in de faillissementen van Oi Coop en PlIf zien wij aanleiding een
gezamenlijk schriftelijk advies voor de homologatiezitting van 11juni 2018 uit te brengen. De beide
faillissementen zijn, via het Braziliaanse concern van Oi Brasil, nauw met elkaar verbonden.
Overleggen in deze faillissementen hebben ook vrijwel altijd gezamenlijk plaatsgehad.
De gelijkluidende akkoorden die tijdens de verificatievergaderingen van 1juni 2018 zijn aanvaard,
kunnen als spiegelakkoorden van het in Brazilië aangeboden akkoord worden aangemerkt. Dat wil
zeggen dat de uitkomst van de Nederlandse akkoorden zal afliangen van het resultaat van het akkoord
dat in het kader van de Braziliaanse RJ-procedure met betrekking tot het Oi-concern is aangegaan. Het
Braziliaanse akkoord is inmiddels gehomologeerd door de Braziliaanse rechter. Er lopen nog wel enige
hoger beroepen tegen (delen van) het akkoord. Concreet is op dit moment dus onzeker wat de beide
akkoorden de schuldeisers van Oi Coop en PTIF zullen opleveren en hoe de uitvoering van het akkoord
zal geschieden.
De curatoren in de faillissementen hebben mede hierin aanleiding gezien bij de stemming over de
akkoorden op de verificatievergaderingen neutraal te adviseren. Voor ons als rechters-commissaris
bestaat geen reden daarin anders te handelen. Wij merken hierbij wel op dat de akkoorden, gelet op de
resultaten van de op de verificatievergaderingen gehouden stemmingen en op die in het kader van het
Braziliaanse RJ-plan, in grote mate steun van de schuldeisers genieten.
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Wij zullen beiden ter zitting aanwezig zijn om ons advies desgewenst nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

A.E. de Vos
rechter-commissaris in het faillissement van PTIf

rechter-commissaris in het faillissement van Oi Coop
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