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Ana Radnev preia conducerea echipei de Banking & Finance CMS România

Ana Radnev, partener din echipa internaționala a CMS, a preluat coordonarea departamentului de drept
bancar și financiar din CMS România începând cu data de 1 noiembrie 2019.
Ana Radnev este partener cu dubla specializare, pe drept român și englez și are o experiența de peste 20 de ani în
tranzacții de finanțare internaționale si locale, fiind recunoscuta de clasamentele juridice internaționale ca unul
dintre avocații de top din regiunea central-est europeana. În contextul creșterii interesului investițional în regiune,
CMS a „repatriat-o” pe Ana Radnev în biroul din București în mai 2019.
Ana Radnev face parte din echipa CMS înca de la începutul activitații CMS în România, alaturându-se biroului
din București în 1999. Ulterior, s-a relocat la Londra, perioada în care s-a specializat și în dreptul englez,
concentrându-se pe zona financiar-bancara și urcând în ierarhia firmei pâna la poziția de partener. Practica sa a
continuat la nivel internațional și, timp de peste 20 ani, a coordonat numeroase tranzacții de finanțare în toata
regiunea central-sud europeana. În toata aceasta perioada a continuat sa lucreze pe tranzacții în România,
pastrându-și legaturile cu clienții și colegii din alte societați de avocatura.
„Sunt onorata sa coordonez practica de Banking & Finance CMS România și ma bucur sa lucrez îndeaproape cu
vechii și mai noii mei colegi din echipa de la București. Suntem una dintre cele mai mari și dinamice echipe de
Banking & Finance din România, acoperind întregul spectru de produse financiare și de piața de capital.
Împreuna vom promova dezvoltarea și consolidarea practicii de drept bancar din România și vom contribui la
implementarea strategiei CMS în regiune. Totodata, suntem parte integranta a practicii noastre globale de
Banking & Finance, dovada fiind diversitatea portofoliului de clienți și tranzacțiile complexe, de anvergura - cele
mai multe având implicații multi-jurisdicționale - pe care le coordonam din biroul din București”, a punctat Ana
Radnev.
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CMS este a cincea firma de avocatura ca marime din lume, având 4.800 avocați și peste 1.100 parteneri în 41 de
țari, fiind o organizație dinamica, în continua dezvoltare, cu o activitate de practica remarcabila de peste 30 ani în
Europa Centrala și de Est. Anvergura CMS nu este data doar de marime, ci și de expertiza și inovare, cu practici de
top în sectoare de relevanța internaționala. Strategia biroului local din București este de a continua dezvoltarea
practicii regionale ca parte integranta a abordarii globale a CMS.
„Revenirea Anei Radnev la București constituie un pas important în augmentarea poziției biroului CMS din
București ca lider regional în practica bancar-financiara. Preluarea de catre Ana Radnev a conducerii grupului
bancar, alaturi de angajarile recente pe care le-am facut în grupul bancar-financiar, vine sa consolideze poziția
de hub regional al biroului CMS București și aduce acea masa critica dezvoltarii practicii noastre de tranzacții
trans-frontaliere. Ana Radnev aduce o expertiza unica în asistarea clienților din infrastructura, tehnologie și
servicii medicale, întarind capacitatea biroului din București de a reprezenta clienții în tranzacții strategice, cum
ar fi asistarea sponsorilor în finanțari de proiecte și de achiziții. Suntem încântați sa o avem pe Ana în biroul din
București”, a declarat Gabriel Sidere, Managing Partner CMS România.
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Simona Marin, fostul coordonator al departamentului, îsi înceteaza activitatea la 19 decembrie 2019.
Recunoscuta de cele mai prestigioase clasamente juridice internaționale ca un centru de excelența pentru sectorul
financiar-bancar, practica de Banking & Finance și Piețe de Capital din cadrul firmei internaționale de avocatura
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP este una dintre cele mai mari din România. Formata din 18
avocați, echipa CMS România acopera tot spectrul de tranzacții de finanțare, servicii financiare și piețe de capital,
precum și aspectele legale și de reglementare specifice acestui sector. Cu o experința internaționala impresionanta,
membrii echipei asista bancile locale și internaționale, instituțiile financiare și companiile locale și internaționale
în proiecte complexe locale și transfrontaliere, fiind specializați în finanțarea de proiecte, finanțari imobiliare,
finantari sindicalizate si bilaterale, finanțari de achiziții și finanțari structurate, transferuri de portofolii de creanțe
performante și neperformante (NPLs), piața de capital (ESM și DCM) și Fintech.
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