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Volciuc Ionescu a asistat BCR într-o finanțare de 25 mil. € catre TMK-ARTROM
Slatina. Ce avocați au fost implicați

O echipa de avocați Volciuc-Ionescu, condusa de catre Sabin Volciuc, coordonatorul practicii de finanțari,
și din care a facut parte și Alex Achim (Associate), a asistat Banca Comerciala Româna în legatura cu o
finanțare în valoare de 25 milioane de Euro acordat TMK-ARTROM Slatina pentru dezvoltarea unei linii
de tratament termic.
“Ca urmare a investiției, capacitatea anuala a liniei de tratament termic va fi de 160.000 de tone, fiind capabila sa
trateze tuburi de pâna la o grosime a peretelui de 60 de milimetri. Odata cu instalarea acestei noi linii de tratament
termic, TMK-ARTROM își consolideaza prezența pe piața, cu tuburi superioare pentru aplicații mecanice și pentru
explorarea petrolului și a gazelor”, a declarat Adrian Popescu, Director General al TMK-ARTROM.
„Finanțarea companiilor care investesc în modernizarea și eficientizarea capacitaților de producție se numara
printre prioritațile noastre cheie, pentru ca suntem implicați direct în dezvoltarea sustenabila a economiei. Vom
continua sa oferim suport și resurse pentru astfel de facilitați de credit, misiunea noastra fiind aceea de a sprijini
mediul de business românesc și de a crea, astfel, prosperitate”, a declarat Catalina Porojan, Director Executiv
Group Large Corporate BCR.
Volciuc-Ionescu este o casa de avocatura independenta care reprezinta în mod tradițional instituții financiare,
societați multi-naționale și campioni locali din sectoarele cheie în România, fiind recomandata de catre registrele
juridice internaționale Legal 500, Chambers and Partners și IFLR pentru „întelegerea excelenta a aspectelor
comerciale și orientarea catre nevoile clienților” precum și pentru „tehnica și expertiza foarte buna în domeniul
bancar și al finanțarilor” (Chambers 2016 și Legal500 2016).
Reamintim ca Banca Comerciala Româna a aprobat, la sfârsitul anului 2016, un credit pentru TMK Artrom Slatina
(ART), pe un termen de 7 ani, în valoare de 25 de milioane de euro, împrumutul având ca destinatie finantarea
achizitiei unei linii de tratamente termice, care este programata sa înceapa operarea în cel de-al treilea trimestru al
acestui an.
Compania din Slatina este listata pe segmentul principal al BVB, având o capitalizare de 342,70 milioane lei
(76,16 milioane euro).
TMK Artrom face parte din Grupul de companii TMK, unul dintre cele mai mari grupuri producatoare de tevi din
lume. Mai mult de 80% din productia societatii TMK Artrom este destinata exportului în Europa, America si
Orient.
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