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Pe piața bancara se remarca o atitudine generala de îngrijorare, dublata de o
anumita incertitudine cu privire la alte eventuale modificari legislative de substanța.
Costin Teodorovici, Stratulat Albulescu Attorneys at Law: Ne putem aștepta la
prospectarea și eventual inițierea unor mișcari de consolidare

Piața bancara din România a traversat în ultimii ani o perioada plina de vulnerabilitați rezultate în
principal din relativa imprevizibilitate a cadrului legislativ. Silviu Statulat, coordonatorul firmei Stratulat
Albulescu Attorneys at Law, include în aceasta categorie atât modificari legislative implementate în graba
sau fara o suficienta consultare a principalilor actori, cât și unele inițiative legislative, nu mereu
implementate, dar care au creat un grad de nesiguranța pentru viitor.
“De exemplu, legea darii în plata care, pâna la clarificarile aduse de Curtea Constituționala, a creat reale probleme
instituțiilor de credit, beneficiul acesteia fiind invocat în multe situatții nejustificate de dificultați financiare, ci
doar de oportunitate.O serie de probleme va ridica și pachetul de legi aprobat de Parlament în decembrie 2016
(așa-numitul ”pachet de legi Zamfir”), care, daca va intra în vigoare, va aduce un numar de limitari suplimentare
în activitatea instituțiilor de credit. Dincolo de aceste limitari, creșterea cursului de schimb pentru euro și dolar ar
putea afecta, într-o anumita masura, capacitatea de rambursare a debitorilor care realizeaza venituri preponderent
în lei, cu posibile efecte în ponderea creditelor neperformante, care reprezinta un cost suplimentar pentru orice
banca”, a explicat Costin Teodorovici, Partener în cadrul Stratulat Albulescu Attorneys at Law.
Pe acest fond, pe piața bancara se remarca o atitudine generala de îngrijorare dublata de o anumita incertitudine cu
privire la eventuale alte modificari legislative de substanța.
Toate aceste aspecte sunt de natura sa inflențeze strategiile de afaceri și de investiții ale instituțiilor financiare,
avocații așteptându-se la o atitudine rezervata din partea bancilor. “De asemenea, fara a avea informații concrete în
acest moment, ne putem aștepta la prospectarea și eventual inițierea unor mișcari de consolidare în piața. Dat fiind
ca multe din modificarile legislative recente pot avea un impact semnificativ în structura de costuri a bancilor,
credem ca proiectele de eficientizare se vor accentua și vom vedea o creștere accelerata a serviciilor bancare online
și a utilizarii noilor tehnologii”, mai spune Partenerul Costin Teodorivici.
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Practica de Banking & Finance se adapteaza la noutațile din piața
Pentru a veni în întâmpinarea clienților cu o gama cât mai complexa de servicii, echipa de Banking & Finance din
cadrul Stratulat Albulescu Attorneys at Law a trecut printr-o serie de reașezari. Aceste reașezari au fost menite
sa extinda capabilitațile firmei în domeniul serviciilor financiare, și evident sa creasca expunerea echipei fața de
acest domeniu.
”Ne bucuram, așadar, ca ne-am crescut implicarea în zonele foarte tehnice din domeniul reglementarii financiare
(așa-numitul “regulatory”), asistând cu preponderența companii Fintech, companii de asigurari și intermediari în
asigurari. Din perspectiva tranzacționala am avut, de asemenea, o creștere constanta a implicarii noastre în
proiecte de finanțare pornind anul 2018 cu asistența acordata EDS în finanțarea achiziției Mega Press și culminând
la final de an cu asistența acordata VTB Bank (Europe), în proiectul de finanțare a achiziției activelor Oltchim
de catre Chimcomplex, probabil cea mai mare finanțare, dupa valoare, din 2018. Între tranzacțiile în care am fost
implicați s-au numarat și tranzacții multijurisdictionale, iar în aceste tranzacții ne-am regasit la aceeași masa cu
firme internaționale precum Ashurst, Clifford Chance, White & Case LLP, Dentons, Hogan Lovells, De Pardieu,
Fieldfisher și altele”, arata Silviu Statulat.

Intra pe www.in-houselegal.ro pentru
a vedea opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top
în
companii importante, urmarește temele dezvoltate de avocați sau membri
ai comunitații
in-house și propune
subiecte. Suntem alaturi de tine!

Echipa de Banking & Finance
Unul dintre avocații de baza din cadrul echipei de Banking & Finance este Costin Teodorivici, Partener în cadrul
Stratulat Albulescu Attorneys at Law. Costin are o experiența de peste 15 ani în Banking & Finance. El fost
implicat pe parcursul carierei în numeroase proiecte importante de finanțare, reprezenând atât banci cât și
dezvoltatori imobiliari și investitori, iar clienții îl apreciaza în special pentru modul sau de lucru prietenos și
eficient, precum și pentru abordarea pragmatica și înțelegerea aspectelor comerciale care stau la baza fiecarei
tranzacții. Pe lânga implicarea sa în aria de Banking & Finance, el continua sa practice în zona dreptului
concurenței – domeniu în care a participat la mai multe cazuri bine cunoscute.
Un alt membru de baza al echipai este Andrei Baluș, Senior Associate în cadrul Stratulat Albulescu Attorneys
at Law. Cu o experiența de peste opt ani în Banking & Project Finance, protecția consumatorului și drept civil,
avocatul este membru al Baroului din anul 2011.
Andrei Baluș participat în numeroase tranzacții inclusiv împrumuturi și pachete de garanții, precum împrumuturi
sindicalizate, finanțari societare și finanțari în aria imobiliara, mandate de restructurare împrumuturi, diverse
aspecte de reglementare în domeniul bancar și al asigurarilor, și de asemenea, revizuirea documentației din
perspectiva legislației în domeniul protecției consumatorilor în ceea ce privește aspectele financiare.
Printre cele mai importante proiecte an care a fost implicat, poate fi menționata asistența acordata VTB Bank
(Europe) în ceea ce privește proiectul de finanțare a achiziției activelor Oltchim de catre Chimcomplex și asistența
acordata EDS în finanțarea achiziției Mega Press.
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De asemenea, Andrei Baluș a acordat suport juridic pe parcursul tuturor etapelor tranzacțiilor financiare, de la
redactarea rapoartelor de audit juridic, emiterea opiniilor juridice, pâna la realizarea documentației necesare
privind implementarea și finalizarea respectivelor tranzacții financiare.
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