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Finanțari sindicalizate | Avocații de la Mușat & Asociații spun ca, în ciuda
tendințelor prudente de anul trecut, s-a vazut ca nu exista o problema de lichiditate
în piața și se așteapta ca numeroase proiecte de investiții sa primeasca unda verde
în viitorul apropiat. Monia Dobrescu, Partener: Analizarea sustenabilitații unei
companii prin prisma factorilor ESG devine noua realitate și companiile vor fi
nevoite sa se conformeze și sa își adapteze planul de afaceri în consecința

În ciuda pandemiei, exista în continuare apetit pentru finanțare.Chiar daca s-a manifestat o anumita
prudența în piața, îndeosebi pe parcursul anului trecut, interesul pentru investiții și, implicit, finanțare a
crescut.Efectele acestui trend se reflecta și într-o redresare a activitaților economice.La nivelul pieței, se
remarca, în mod special, investițiile orientate catre digitalizare, automatizare și optimizare a proceselor
operaționale.
„Este o tendința tot mai accentuata în aceasta zona, care vine în mod natural dupa restricțiile sanitare din ultima
perioada”, puncteaza Monia Dobrescu, Partener Mușat & Asociații.
Totuși, avocatul atrage atenția ca, în deciziile de business, trebuie avute în vedere și provocarile momentului, care
se manifesta separat de contextul epidemiologic și de restricțiile aferente. Din pacate, în țara noastra exista o serie
de turbulențe politice care pot reprezenta o frâna pentru trend-ul crescator din ultimii ani, întrucât buna funcționare
a pieței cere o predictibilitate cât mai mare.

Tendințele din piața
Mușat & Asociații este una dintre firmele de avocatura din România cu o experiența vasta în consultanța care
vizeaza creditele sindicalizate. În acest context, Monia Dobrescu arata faptul ca, raportat la activitatea pe care
echipa sa o deruleaza, au fost mai frecvente cazurile în care au fost urmarite împrumuturi mari acordate de
instituțiile finanțatoare straine. Avocatul menționeaza ca situația este generata de faptul ca apetitul local pentru
împrumuturi mari, deși în creștere, este probabil sub nivelul european, fiind în general rezervat unor grupuri cu
posibilitați financiare solide și unor investiții pe masura.
„Proiectele cu un potențial economic solid și care au la baza un model financiar predictibil sunt evident mai
atractive pentru instituțiile finanțatoare. De multe ori, însa, complexitatea economica a unui proiect nu denota și
claritate juridica. Aici intervin avocații împrumutatului, care pot gasi soluții inovatoare prin care sa traduca
potențialul bancabil al clientului lor în mecanisme juridice care sa satisfaca criteriile și cerințele finanțatorilor”,
mai spune expertul intervievat de BizLawyer.
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Monia Dobrescu amintește faptul ca, în ultimii ani, complexitatea soluțiilor de finanțare a crescut tot mai vizibil.
Astfel, de la criterii de evaluare a investițiilor și pâna la mecanisme foarte eficiente de ajustare și optimizare a
costurilor de finanțare și la trend-ul general de tehnologizare din domeniul financiar, se remarca tot mai mult o
schimbare în piața, fiind avantajați jucatorii din domeniul financiar care reușesc sa țina pasul.
„Profilul clienților asistați de firma noastra cuprinde îndeosebi companii de talie internaționala. Echipa noastra de
Banking & Finance este implicata preponderent de partea finanțatorilor, dar am asistat și jucatori mari în legatura
cu obținerea unor împrumuturi. Cu titlu de exemplu, am avut în ultimii ani o serie de mandate în care am asistat
finanțatori din strainatate ce acționau ca aranjor în finanțari transfrontaliere de sute de milioane de euro, acordate
pentru investiții sau restructurari și refinanțari de credite existente, inclusiv ca urmare a unor achiziții complexe
care au fost gândite de la bun început pentru a optimiza obținerea finanțarii. În plus, am fost implicați de partea
finanțatorilor inclusiv în cadrul unor credite sindicalizate acordate unor instituții financiare. Printre clienții pe care
i-am asistat în accesarea de finanțari, ar fi de menționat companii din zona de automotive, pharma, telecom, retail
sau agricultura”, detaliaza Partenerul Mușat & Asociații.
Firma de avocatura s-a implicat și în mandate care urmaresc finanțari sindicalizate pentru proiecte ESG. De altfel,
echipa are o experiența vasta în a lucra cu importante banci de investiții europene, unde interesul pentru proiecte
ESG a fost în continua creștere în ultimii ani.
„Un prim avantaj al evaluarii companiilor de catre instituțiile finanțatoare prin prisma factorilor ESG este acela al
responsabilizarii debitorilor, ceea ce aduce rezultate pozitive pe termen lung, atât în economie, cât și în societate,
în general. În plina pandemie, s-a observat tendința de a da o mai mare atenție factorului social, cu respectarea
drepturilor omului și crearea unor condiții de munca mai potrivite contextului sanitar. Analizarea sustenabilitații
unei companii prin prisma factorilor ESG devine noua realitate și companiile vor fi nevoite sa se conformeze și sa
își adapteze planul de afaceri în consecința”, precizeaza avocatul.
Totuși, trebuie menționat ca, din perspectiva finanțarilor, evaluarea performanței unei companii pe baza factorilor
de mediu, sociali și de guvernanța poate fi uneori dificil de realizat. Expertul atenționeaza ca toate criteriile din
sfera ESG, de care depind în aceste proiecte și costurile de finanțare, sunt mai greu cuantificabile în comparație cu
indicatorii economici clasici, iar acesta este și motivul pentru care mecanismele juridice specifice din proiectele
ESG necesita o atenție deosebita.
În ceea ce privește evoluția pieței creditelor sindicalizate, avocatul apreciaza ca, în contextul eliminarii restricțiilor
și a continuarii procesului de vaccinare, ar fi de așteptat sa se mențina creșterea pe acest segment.
„În ciuda tendințelor prudente de anul trecut, s-a vazut ca nu exista o problema de lichiditate în piața și ne
așteptam ca numeroase proiecte de investiții sa primeasca unda verde în viitorul apropiat. Perioada pandemiei a
însemnat și o conștientizare a nevoilor de schimbare profunda în unele domenii, astfel ca multe companii vor
investi pentru a face fața mai bine unor situații similare pe viitor”, argumenteaza Monia Dobrescu.
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Avocatul gasește soluțiile juridice optime pentru un credit sindicalizat
De cele mai multe ori, inițierea unui „sindicat bancar” depinde de relațiile preexistente ale împrumutatului cu unul
sau mai mulți finanțatori, ajungându-se la sindicalizare în contextul în care finanțatorul nu are o poziție financiara
suficient de solida sau nu este optim pentru acesta sa își asume un credit de dimensiunea și la nivelul așteptarilor
împrumutatului.
Astfel, în funcție de situația concreta, rolul de aranjor este asumat de banci care au mai multa experiența în acest
sens sau cu care împrumutatul sau grupul finanțat are legaturi mai strânse.
„Este în fond și o chestiune de asumare a ponderii riscurilor, rolul în cadrul sindicatului fiind influențat și de
politicile interne ale bancilor. Raportul dintre avantajele sindicalizarii și costurile sau riscurile implicate tinde sa fie
favorabil altor variante de creditare, mai ales din perspectiva beneficiilor reputaționale, a gradului ridicat de
flexibilitate, a conturarii unor viitoare relații de business sau chiar a schimbului de know-how între participanții la
sindicat. În plus, sindicalizarea presupune uneori intrarea unor finanțatori pe piețe care nu le sunt familiare”,
explica Partenerul Mușat & Asociații.
Avocatul subliniaza ca decizia de finanțare sau nu a unui proiect este fundamentata pe criterii obiective de
evaluare, un rol esențial avându-l procedurile interne ale finanțatorilor de „know your customer check”.
În ceea ce privește garanțiile, acestea se stabilesc pentru a securiza poziția bancii, dar au în vedere posibilitațile
economice ale împrumutatului sau ale grupului din care face parte și de circumstanțele concrete ale dosarului de
finanțare.
De asemenea, pachetul de garanții depinde și de creativitatea și experiența consultanților juridici și ale avocaților
implicați. Rolul avocatului este sa ajute parțile sa gaseasca soluțiile optime pentru implementarea juridica a
înțelegerii lor comerciale și economice. Deblocarea lipsei de lichiditate trebuie sa fie implementata eficient, așa
încât soluțiile viabile economic sa fie posibile și în plan juridic.
„Exista, desigur, o anumita marja în care dobânzile sunt negociabile. Costurile de finanțare depind de multe ori de
poziția financiara a împrumutatului, care practic determina și puterea de negociere. Cu toate acestea, se utilizeaza
diverse instrumente pentru a anticipa potențiala evoluție economica a unui finanțat, astfel de analize fiind deseori
facute și prin prisma criteriilor ESG. O mai buna politica de sustenabilitate a unui împrumutat poate determina
costuri de finanțare mai mici”, a subliniat Monia Dobrescu, in finalul interviului acordat BizLawyer.
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