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ZRVP a asistat grupul ALRO în finanțarea de 40 mil. $ acordata de BSTDB, cu o
echipa coordonata de Ioana Racoți (partener senior) și Elena Iacob (partener).
Banca a avut alaturi biroul local al unei firme internaționale

Grupul Alro a fost asistat de avocații cu care colaboreaza în mod tradițional pe piața locala în finanțarea de
40 de milioane de dolari primita de la Banca de Comerț și Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB), în timp ce
creditorul a apelat în acest proiect la biroul local al unei firme internaționale, au declarat pentru BizLawyer
surse din piața bancara.
Reamintim ca BSTDB a anunțat zilele trecute ca acorda un împrumut corporativ de 40 de milioane de dolari
producatorului român de aluminiu ALRO, parte a grupului Vimetco, pentru programul sau de investiții de capital.
Împrumutul pe 7 ani va fi utilizat în principal pentru îmbunatațirea performanței energetice a companiei, precum și
a capacitații de producție cu valoare adaugata.
Costul total al proiectului se ridica la aproximativ 95 milioane USD și va fi, de asemenea, finanțat de bancile
comerciale românești și internaționale. . .
Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) este firma de avocatura care asista Grupul Alro în toate proiectele
locale, iar în aceasta finanțare echipa a fost coordonata de name partner-ul Ioana Racoți și de partenerul Elena
Iacob, au precizat sursele pentru BizLawyer.
De altfel, avocații ZRVP au fost vizibili la finele anului trecut și într-o alta finanțare, de 150 mil. E, obținuta de
Alro de la un sindicat bancar, în care a fost prezenta și firma internaționala Simmons & Simmons. În acel proiect,
echipa ZRVP a fost coordonata de Ioana Racoți, Partener Senior, Elena Iacob, Partener și Oana Dragomir,
Avocat Asociat Senior.
”Simmons & Simmons și Zamfirescu Racoți Vasile & Partners au avut o înțelegere aprofundata a complexitații
facilitații de credit și a industriei aluminiului și au constituit un element notabil și definitoriu în încheierea acestei
tranzacții”, a declarat la acea vreme Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al Alro.

Citește și
→ Credit sindicalizat de 150 mil. $ pentru ALRO Slatina. Avocații RTPR au asistat sindicatul bancar, cei
de la ZRVP au fost alaturi de ALRO
Acordul încheiat saptamâna aceasta marcheaza o noua etapa a parteneriatului dintre BSTDB și ALRO, care a
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început înca din 2015. De atunci, Banca a acordat o suma totala de 120 de milioane USD pentru a sprijini
dezvoltarea Grupului.
”Având în vedere perspectivele pozitive pentru economie, suntem de parere ca ALRO va putea raspunde cererii
interne crescute și va avea un impact substanțial asupra dezvoltarii economiei românești, inclusiv prin crearea de
locuri de munca, creșterea exporturilor și a veniturilor pentru bugetul de stat”, a declarat Dmitry Pankin,
Președintele BSTDB.
„Conducem o afacere responsabila, iar investițiile semnificative realizate în proiecte care vizeaza protejarea
mediului prin reducerea emisiilor, îmbunatațirea eficienței energetice și optimizarea utilizarii resurselor sunt
dovezi ale progresului nostru în aceasta direcție. Acest nou acord reprezinta o recunoaștere a eforturilor realizate și
suntem încântați sa continuam parteneriatul cu BSTDB, un susținator activ al proiectelor și afacerilor noastre
durabile”, a declarat zilele trecute Marian Nastase, președintele ALRO.
BSTDB lucreaza cu avocații Dentons
BSTDB a fost asistata în finanțarea acordata ALRO de biroul local al firmei Dentons, printr-o echipa coordonata
de partenerii Timothy Stubbs (Head of Banking and Finance, Rusia) și Perry Zizzi (Romania Managing Partner).
Din echipa Dentons au facut parte Dennis Montgomery (counsel, Rusia), Oana Ionascu (counsel, România) și
Cristina Staicu (associate, România).
Biroul Dentons București a consiliat Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Marii Negre, în urma cu câteva luni, și
în acordarea unui alt împrumut, de 50 de milioane euro, catre One United Tower pentru dezvoltarea unei cladiri de
birouri în zona Floreasca din București. Echipa multidisciplinara Dentons București care a oferit atunci consultanța
pentru BSTDB a fost condusa de partenerul Simona Marin.
ALRO, fondata în 1961, este o filiala a Vimetco N.V. (Olanda), un producator global de aluminiu primar și
prelucrat. ALRO este unul dintre cei mai mari companii integrate pe verticala din Europa care produce aluminiu,
având o capacitate de producție anuala instalata de 265.000 de tone de aluminiu electrolitic, 35.000 de tone de
aluminiu reciclat și 335.000 de tone de aluminiu turnat. ALRO își exporta produsele în peste 50 de țari din întreaga
lume. Produsele ALRO au mai multe certificari pentru industriile aerospațiala și auto și respecta atât standardele
de calitate pentru aluminiu primar ale Bursei de Metale din Londra, cât și standardele internaționale pentru
produsele laminate plat.
Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB) este o instituție financiara internaționala înființata de
Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Turcia și Ucraina. Sediul
central este în Salonic, Grecia. Banca sprijina dezvoltarea economica și cooperarea regionala prin acordarea de
împrumuturi, linii de credit, capitaluri și garanții pentru proiecte și prin finanțari comerciale în sectoarele publice și
private din țarile membre. Capitalul autorizat al Bancii este de 3,45 miliarde de euro. BSTDB beneficiaza de un
rating pe termen lung “A-” acordat de Standard and Poor's (S&P) si “A2” acordat de Moody's.
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