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Ce proiecte au avut în lucru avocații de Banking&Finance de la Biriș Goran.
Mariana Signeanu, avocat senior: Elemente de inovație au fost în special în cadrul
restructurarilor de împrumuturi

Primele luni ale anului în curs au adus o serie de proiecte importante pe masa de lucru a avocaților firmei
Biriș Goran. Practicienii axați pe Banking & Finance s-au implicat în dosare cheie care vizeaza
restructurari de împrumuturi, insolvențe, refinanțari, leasing și NPL.
Proiectele de finanțare pe care Biriș Goran le-a avut anul acesta în lucru s-au încheiat, în cele mai multe cazuri, cu
succes, fiind acordate împrumuturi de finanțare/refinanțare. “Procentul a fost destul de ridicat pe partea de achiziție
proiecte rezidențiale, proiecte în curs de dezvoltare sau finalizate deja, dar majoritatea proiectelor au vizat
segmentul de refinanțare/achiziție cladiri de birouri finalizate”, explica Mariana Signeanu, avocat senior în cadrul
Biris Goran.
Echipa casei de avocatura a intermediat, printre altele, o finanțare pentru achiziția unei cladiri cu destinație
rezidențiala. De asemenea, a oferit consultanța de specialitate în refinanțarea unor împrumuturi acordate pentru
achiziție și dezvoltarea de cladiri de birouri.
“Proiectele majore la care am lucrat au vizat achizițiile de catre Adamamerica, o importanta companie
israeliano-americana de dezvoltare imobiliara, de la vânzatorul Commerzbank AG, a cladirii de birouri Phoenix
Tower și Construdava și finanțarea acestor achiziții. Am intermediat finanțarea achiziției și construirii de proiecte
rezidențiale în București de catre Gran Via, un fond spaniol de dezvoltare imobiliara. De asemenea, am fost
implicați în proiectul care a urmarit preluarea de catre dezvoltatorul Predeal Investitii, a unei creanțe garantate în
valoare de 8 milioane de euro de la o banca majora, suspendarea interdicției de a instraina activele firmei
insolvente și preluarea activelor în contul creanței garantate (2017). Multe au fost finanțari legate de achiziții de
proiecte in segmentul rezidențial și de birouri. Așa cum am menționat, am asistat clienți precum AdamAmerica
pentru achiziția parțiala sau integrala a unor proiecte rezidențiale finalizate, dar și a unor cladiri de birouri
finalizate, Phoenix Tower și Construdava. În plus, am fost alaturi de Europa Capital, un fond american de
dezvoltare imobiliara, pentru dezvoltarea și continuarea proiectelor rezidențiale din București”, subliniaza
Mariana Signeanu.
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“Tranzacțiile absolut noi au inclus împrumutul acordat de o banca româneasca având ca obiect investiții financiare,
precum și împrumuturi pentru achiziții parțiale de cladiri rezidențiale. Proiectele de refinanțare / restructurare sunt
în curs și reprezinta 70% din volumul tranzacțiilor”, adauga avocatul.
În ceea ce privește proiectele de anul trecut, cele mai complexe au fost cele de restructurari de împrumturi, întrucât
au implicat mai multe juridisdicții, cooperarea cu banci interne și externe, eliberare și constituire de noi garanții, pe
bunuri aflate atât în România, cât și în afara.
De altfel, în multe dosare din aceasta arie de practica, avocații Biriș Goran acționeaza în mai multe jurisdicții,
proiectele având întindere în Cipru, Luxembourg, Marea Britanie, Botswana, Elveția, Austria.
“Elementele de inovație au fost în special în cadrul restructurarilor de împrumuturi, unde de cele mai multe ori atât
împrumutatul cât și banca finanțatoare au fost în situația de agrea acorduri de restructurare cu noi garanții, noi
mecanisme de plata, implicarea asociaților împrumutatului în acordarea de noi garanții, evitarea executarii silite”,
puncteaza Mariana Signeanu.

Avocații cheie din aceasta arie
Christian Mîndru s-a alaturat echipei Biriș Goran în 2007 și conduce în prezent practica în domeniul finanțarilor
și restructurarilor, fiind și unul dintre coordonatorii echipelor specializate în drept societar/fuziuni și achiziții.
Competențele sale ce includ experiența, cunoștințele sale de limbi straine și activitatea desfașurata în cadrul
firmelor internaționale sunt fara egal în România. El reprezinta participanții la piața interna și externa de capital în
toate aspectele legate de fuziuni și achiziții și activitatea de finanțare a societaților. Clienții sai variaza de la
întreprinderile start-up la unele dintre cele mai mari companii publice din lume. Christian, de asemenea, asista în
mod regulat intermediarii, debitorii și sponsorii cu privire la o gama larga de operațiuni de finanțare, inclusiv
sindicalizari și club deal-uri, cu accent pe achiziție, imobiliare și finanțare de proiect.
În decursul ultimilor 20 de ani, Christian a oferit consultanța strategica în toate aspectele locale și transfrontaliere
ale fuziunilor și achizițiilor, inclusiv negocieri de achiziții, cesiuni și asocieri în participațiune în diverse industrii,
inclusiv domeniul financiar-bancar, IP/IT, energie, transport, bunuri de consum, pentru a numi doar câteva.
Christian a oferit consultanta cu ocazia primului credit sindicalizat guvernat de legea româna, acordat fara o
garantie de stat, acordând consultanța principalului intermediar si creditorilor în cadrul uneia dintre primele
finanțari ale unei tranzactii de tip LBO în România. De asemenea, poseda o vasta experienta ca reprezentant al
ofertantilor într-o gama larga de fuziuni și achiziții nationale si internationale, inclusiv tranzactii de privatizare (a
oferit consultanta cumparatorilor/ofertantilor în privatizarea Distrigaz Nord, BCR si Electrica Muntenia SUD).
Mariana Signeanu, avocat senior în cadrul Biris Goran, s-a alaturat echipei înca de la înființarea firmei în 2006.
În tot acest timp Mariana a acumulat experiența valoroasa în finanțari și în tranzacții imobiliare și este un membru
cheie al echipei. Mariana a fost implicata în numeroase finanțari imobiliare dar și in restructurari financiare, având
ca responsabilitați redactarea documentației de împrumut și de garanție dar și negocierea cu bancile.
Mariana s-a specializat de asemenea în evaluari cu privire la titluri de proprietate, achiziții, pecum și în pregatirea
contractelor și documentelor relevante aferente tranzacțiilor imobiliare. Printre clienții Marianei se numara
investitori multinaționali dar și companii locale.
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