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Wolf Theiss a asistat BCR în prima sa emisiune de obligatiuni verzi preferentiale
de tip senior, în valoare de 500 mil. lei, cu scadenta în 2028

Wolf Theiss a acordat asistența juridica Bancii Comerciale Române S.A. în cadrul primei sale emisiuni de
Obligațiuni Verzi Preferentiale de Tip Senior, în valoare de 500 milioane de lei, cu rata de dobânda de 5%,
cu scadenta în 2028, în baza Programului sau de tip Multi Issuer EMTN.
La data de 14 octombrie 2021, Banca Comerciala Româna S.A. a închis cu succes prima sa emisiune de
Obligațiuni Verzi Preferențiale de Tip Senior în valoare de 500 de milioane de lei. Obligatiunile au o scadența de
șapte ani si au fost plasate la clienti profesionali si contraparti eligibile, având un cupon de 5% pe an. Valoarea
nominala a unei obligațiuni este de 500.000 RON. Obligatiunile urmeaza sa fie eligibile în sensul MREL (Cerinta
minima de fonduri proprii si datorii eligibile), dupa primirea aprobarii din partea Bancii Naționale a României.
Obligatiunile vor fi listate pe Piața Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti si pe Piata Oficiala a Bursei de
Valori din Viena.
Echipa internationala implicata în acest proiect, coordonata de avocatii parteneri Claus Schneider si Claudia
Chiper, a fost formata din experti specializati în piete de capital din cadrul Wolf Theiss, respectiv avocatul senior
Nikolaus Dinhof-Renezeder si avocatii Andreea Tudorache si Sebastian Prakljacic.
„Ne bucuram ca am putut fi alaturi de Banca Comerciala Româna S.A. în cadrul primei sale emisiuni de
obligatiuni verzi, aceasta facând parte din strategia bancii de implementare a unor criterii de mediu, sociale si de
guvernanța (ESG) în operatiunile sale, cu scopul de a realiza o dezvoltare economica durabila, de a încuraja
comportamentul responsabil fața de mediu si de a reduce inechitatile sociale. Suntem recunoscatori pentru
încrederea acordata si multumim pe aceasta cale întregii echipe din cadrul Bancii Comerciale Române pentru
excelenta colaborare avuta în realizarea acestei tranzacții de succes”, a declarat Andreea Tudorache, avocat în
Departamentul Banking & Finance si Capital Markets, cu privire la tranzactie.
Citește și
→ Cum vad viitorul finanțarilor sindicalizate, în actualul context economic, avocații de Banking &
Finance de la Wolf Theiss, care au asistat în ultima perioada peste 50 de tranzacții de acest tip, printre
care și cea mai mare finanțare de pe piața imobiliara din România. Claudia Chiper, Partener:
Transparența, claritate cu privire la proiect si situații financiare satisfacatoare sunt ingredientele esențiale
pentru succesul obținerii de fonduri
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Wolf Theiss este una dintre principalele firme de avocatura din Europa Centrala, de Est și Sud-Est, specializata
în acordarea de asistenta juridica în domeniul afacerilor internationale. Cu 340 de avocați în 13 țari, peste 80%
din activitatea firmei implica reprezentarea transfrontaliera a clienților internaționali. Prin îmbinarea expertizei
juridice si a celei de afaceri, Wolf Theiss dezvolta soluții inovatoare care integreaza competențele juridice,
financiare și comerciale.
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