www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2020-11-27 09:11:52

NNDKP a asistat un sindicat de banci în acordarea unui credit de aproximativ 90
mil. € Grupului Carmistin. Echipa, coordonata de partenerul Valentin Voinescu

NNDKP a asistat cu succes un sindicat de banci - format din Banca Comerciala Româna SA (membra a
Grupului Erste), în calitate de Aranjor Principal Mandatat, Agent de Documentatie si Agent de Garantii si
de Plati, CEC Bank in calitate de Aranjor Principal Mandatat si bancile participante EximBank SA,
Intesa Sanpaolo Romania SA și OTP Bank Romania SA – în acordarea unei facilitați de credit de
aproximativ 90 de milioane euro Grupului Carmistin, unul dintre principalii jucatori de pe piața
agrozootehnica din România.
Aceasta este cea mai mare finanțare locala sindicalizata în agribusiness în anul 2020 și una dintre cele mai
complexe realizate vreodata.
Tranzacția a implicat construirea de soluții de finanțare pentru peste 20 de companii membre ale Grupului
Carmistin, pentru o arie foarte larga de destinații, de la finanțarea proiectelor de investiții la refinanțarea creditelor
bilaterale existente și acoperirea nevoilor de capital de lucru.
„În contextul economic actual, este important mai mult ca niciodata sa putem sprijini antreprenorii locali care
activeaza in domenii strategice, cum este cel agribusiness. Aceasta tranzacție a avut la baza o colaborare bazata pe
încredere și constituie baza unui parteneriat pe termen lung. Pentru noi este important sa putem gasi soluții care sa
poata sprijini strategia de dezvoltare a grupului Carmistin. Este o afacere antreprenoriala care se bazeaza pe
inovație, respecta standardele europene pentru o agricultura sustenabila și asigura cele mai înalte standarde de
siguranța și calitate alimentara. Suntem onorați de șansa acestei colaborari și ne bucura sa avem alaturi de noi
echipa NNDKP”, a declarat Ana Maria Samuila, Coordonator Departamentul Agricultura și Alimentație,
Direcția Corporate Coverage.
Echipa NNDKP implicata în aceasta tranzacție a fost condusa de Valentin Voinescu, Partener în cadrul practicii
de Drept Bancar și Finanțari, care i-a avut alaturi pe Alexandru Ciambur și Catalina Dan, asociați în cadrul
aceleiași arii de practica.
„Suntem extrem de mândri sa fim alaturi de BCR și celelalte banci finanțatoare în aceasta tranzacție de referința,
care testeaza și atesta capacitatea bancilor românești și a echipei NNDKP de a furniza soluții la standarde înalte,
tailor made, antreprenorilor români ambițioși și celorlalți clienți cheie ai sistemului bancar, chiar și în condițiile
acestui an foarte dificil”, a declarat Valentin Voinescu, Partener.
Echipa NNDKP dedicata domeniului bancar și al finanțarilor contribuie în mod constant la proiecte complexe ale
unor instituțiilor financiare și companii internaționale și locale, inclusiv tranzacții realizate pentru prima oara în
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România și devenite referințe în domeniu. În ultimii trei ani, membrii echipei au fost implicați în proiecte în
domeniul finanțarilor, bancar și al restructurarilor ce depașesc 3,5 miliarde de euro.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen este promotor al avocaturii de afaceri în România de 30 de ani, fiind
recunoscuta ca un pionier al pieței de profil locale. Cu birouri la Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara și Brasov,
NNDKP ofera servicii de avocatura și consultanța fiscala complete companiilor active în diverse sectoare ale
industriei. De-a lungul celor trei decenii de activitate, avocații NNDKP au oferit asistența juridica și reprezentare
în tranzacții și proiecte reper pentru evoluția comunitații de afaceri din România, inclusiv in domenii inovatoare,
considerate înca de nișa și care au implicat atât companii internaționale, cât și antreprenori locali.
Firma reprezinta România în unele dintre cele mai importante asociatii profesionale la nivel international – Lex
Mundi, World Services Group – si este membru fondator al South East Europe Legal Group (SEE Legal). NNDKP
este clasata în mod constant pe primele poziții în toate ariile de practica de catre Chambers & Partners, Legal500
și IFLR1000.
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