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Cele mai importante proiecte ale echipei de Banking & Finance din cadrul
PeliFilip. Alina Stancu Bîrsan, Partener: Credem ca abilitatea noastra de a ieși din
tiparul a ceea ce este obișnuit, comun, confortabil și a gasi soluții adaptate unor
situații atipice și complexe este una din trasaturile care ne definesc

Avocații PeliFilip, axați pe practica de Banking & Finance, s-au implicat anul acesta într-o varietate de
proiecte. Ei au avut de soluționat de la finanțari clasice, împrumuturi sindicalizate, restructurari și
refinanțari, la emisiuni de obligațiuni, achiziții de banci și societați de asigurare, înființari de instituții
financiare nebancare. De asemenea, au oferit consultanța cu privire la aspecte ce țin de reglementarea și
structurarea activitaților de creditare și de asigurare și a serviciilor de plata.
“Ținem foarte mult la proiectele și clienții noștri așa încât de fiecare data când trebuie sa facem o selecție este
foarte greu. Printre proiectele cheie ale anului 2017 în legatura cu care putem oferi câteva informații la acest
moment, se numara asistarea grupului National Bank of Greece (NBG) în tranzacția de vânzare catre OTP Bank
România a pachetului de acțiuni deținut la Banca Româneasca, reprezentând 99,28% din capitalul social, și a unui
portofoliu de credite. De asemenea, echipa noastra este implicata și în alte achiziții de banci de pe piața, anul 2017
fiind unul foarte activ. Un alt proiect important a fost asistarea Impact Developer & Contractor cu o emisiune de
obligațiuni în Polonia, având o valoare nominala totala de 12 milioane de euro. De asemenea, echipa noastra a mai
asistat anul acesta și una dintre bancile de renume de pe piața româneasca în acordarea, ca parte a unui sindicat de
banci, a unei facilitați de credit unui grup de companii activ pe piața româneasca a serviciilor medicale”, declara
Alina Stancu Bîrsan, Partener PeliFilip.

Proiecte majore
Echipa de Banking & Finance din cadrul PeliFilip s-a implicat în ultimul an în mai mult de 12 proiecte, majoritatea
finalizându-se cu succes. ”Avem și proiecte în curs de negociere. Numarul de finanțari a ramas constant
comparativ cu anii trecuți, iar proiectele au fost foarte captivante și ca de obicei, au pus probleme juridice
complexe”, mai spune Partenerul PeliFilip. În plus, firma de avocatura a fost implicata, în ultimele 12 luni, în cinci
finanțari care au presupus acordarea de fonduri noi.
De asemenea, în ultimul an, avocații PeliFilip au oferit asistența în doua finantari legate de fuziuni și achiziții în
Real Estate. Este vorba despre un proiect referitor la segmentul office și unul rezidențial. În ambele cazuri a fost
vorba despre restructurari/refinanțari, iar echipa PeliFilip a fost de partea împrumutatului.
Experții casei de avocatura au fost implicați și într-o finanțare în domeniul hotelier, realizata prin intermediul unei
emisiuni de obligațiuni. “Am fost implicați și în doua tranzactii, având ca obiect finanțarea de echipamente de
diverse feluri, precum și autovehicule. Echipa noastra a asistat finanțatorul în ambele cazuri. Una dintre acestea a
presupus finanțarea sindicalizata a achiziției de echipamente medicale și autovehicule, iar cealalta finanțarea, de
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catre o banca din Europa a achiziției de echipamente pentru prelucrarea lemnului de catre o societate din România.
În plus, în contextul tranzacției de vânzare catre OTP Bank România a pachetului de acțiuni deținut la Banca
Româneasca, au avut loc și transferuri de portofolii. Exista și alte proiecte de acest tip în derulare, însa din motive
de confidențialitate, nu putem acorda mai multe detalii cu privire la acestea în acest stadiu”, precizeaza Alina
Stancu Bîrsan.
Mai multe dintre dosarele de finațare lucrate de avocații firmei au presupus restructurari sau refinanțari, unele fiind
înca în curs de negocieri. Majoritatea tranzacțiilor în care experții PeliFilip au fost implicați au privit acordarea
unor noi împrumuturi.

În linia întâi a tranzacțiilor bancare
De asemenea, majoritatea proiectelor din aria de practica de Banking & Finance a implicat mai multe jurisdicții.
“Echipa noastra lucreaza în mod constant cu case de avocatura precum Freshfields, Linklaters, Norton Rose și
Simmons & Simmons. Spre exemplu, unul dintre proiectele cu importanta componenta locala, în cadrul careia
echipa noastra a acționat ca lead counsel a fost finanțarea achiziției de catre Oresa Investors a La Fântâna S.R.L..
În cadrul acestui proiect echipa PeliFilip a avut și rolul de a coordona activitatea avocaților din jurisdicțiile Cipru
și Serbia”, explica Alina Stancu Bîrsan.
Profesioniștii PeliFilip lucreaza în acest moment în majoritatea tranzacțiilor de pe piața, tranzacții care privesc
achiziția unor banci din România. “Data fiind natura confidențiala a acestor tranzacții, nu putem însa oferi detalii,
inclusiv cu privire la clienți. Putem însa menționa ca am asistat și continuam sa asistam, alaturi de Freshfields,
grupul elen National Bank of Greece (NBG) în tranzacția de vânzare catre OTP Bank România a pachetului de
acțiuni deținut la Banca Româneasca, reprezentând 99,28% din capitalul social, și a unui portofoliu de credite”,
menționeaza avocatul.
În plus, PeliFilip a acordat asistența Ministerului Finanțelor Publice, alaturi de firma internaționala de avocatura
Linklaters, cu privire la o emisiune de euroobligatiuni în doua tranșe care a atras de pe piețele internaționale 1,75
miliarde de euro, precum și cu privire la actualizarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium
Term Notes” (Programul MTN).
În ceea ce privește cele mai complexe proiecte de finanțari ale anului trecut, Alina Stancu Bîrsan nominalizeaza
consultanța acordata grupului RCS&RDS cu privire la o emisiune de obligațiuni în valoare de 350 milioane euro,
emise de Cable Communications Systems N.V. și garantate de RCS&RDS S.A.ș dar și asistența oferita cu privire
la o finanțare sindicalizata în cuantum de 1,687miliarde lei, acordata catre RCS&RDS S.A. de unele dintre cele
mai mari banci de pe piața, inclusiv Citibank Europe plc, Dublin, Banca Transilvania S.A., BRD - Groupe Société
Générale S.A., ING Bank N.V. Amsterdam, Raiffeisen Bank S.A. și Unicredit Bank S.A.. Echipa a fost
coordonata de Alexandru Bîrsan, iar membrii echipei au fost Alexandra Manciulea, Olga Nița, Ana Andreiana,
Alexandra Lupu, Rebecca Marina și Roxana Diaconu.
”Deși probabil aceasta este cea mai mare finanțare din anul 2016 ca valoare, echipa a fost implicata și în alte
tranzacții cu un grad ridicat de complexitate data de implicarea unui numar mai mare de finanțatori sau de
componenta multi-jurisdicționala. În domeniul portofoliilor de credite, așa cum menționam mai sus, echipa a fost
implicata în contextul tranzacțiilor ce au vizat achiziții de banca sau ieșirea unor banci de pe piața din România.
De exemplu,în contextul asistarii National Bank of Greece cu vânzarea pachetului de acțiuni deținut în Banca
Româneasca”, susține avocatul.
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Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Proiecte în care creativitatea și inovația sunt elemente cheie
La acest moment practica de Banking&Finance este implicata într-o varietate de proiecte interesante si care îi
pasteaza pe avocați conectați la diverse piețe din domeniul financiar. Echipa ofera asistența în proiecte de achiziție
directa sau indirecta a unor banci sau societați de asigurare, în tranzacții de restructurare și de finanțare
(majoritatea acordate tot în contextul unor achiziții), precum și în domeniul de reglementare a activitaților de
creditare și de servicii de plata în România.
În aceasta practica sunt în derulare mandate mai multe ca numar și mai diverse (comparativ cu anii anteriori), care
acopera și noi zone de reglementare din sectorul financiar. De altfel, Departamentul Banking & Finance este unul
dintre cei cinci piloni ai PeliFilip, inclusiv prin prisma contribuției la venituri, proiecte și clienți. Sectorul financiar
este unul dintre motoarele de creștere ale firmei în 2017.
„Suntem deseori implicați în proiecte în care creativitatea și inovația sunt elemente cheie. Credem ca abilitatea
noastra de a ieși din tiparul a ceea ce este obișnuit, comun, confortabil și a gasi soluții adaptate unor situații atipice
și complexe este una din trasaturile care ne definesc. Suntem recunoscatori clienților noștri pentru încrederea pe
care ne-o acorda prin implicarea în proiecte care ne testeaza permanent aceasta abilitate. Cu titlu de exemplu,
echipa noastra a avut oportunitatea de a oferi consultanța cu privire la lansarea unor noi modele de afaceri în
România în domeniul serviciilor de plata. De asemenea, am oferit consultanța uneia dintre principalele banci de pe
piața în legatura cu aspecte privind crearea unor garanții în legatura cu anumite tipuri de instrumente financiare
listate pe o bursa din strainatate. Asistența a implicat analiza unor concepte de drept român (care nu sunt de altfel
expres reglementate), englez și de legislație luxemburgheza și corelarea concluziilor avocaților din jurisdicțiile
straine, pe baza carora au fost distilate recomandarile formulate pentru client”, arata Alina Stancu Bîrsan.

Un departament cu 15 avocați
Echipa de Banking & Finance este compusa din 15 avocați, dintre care trei parteneri și cinci avocați seniori, care
se ocupa de o diversitate de mandate din domeniul financiar, incluzând finanțari, achiziții din domeniul financiar,
piața de capital și aspecte de reglementare a diverselor activitați financiare.
Coordonatorul practicii de Banking & Finance este Alina Stancu Bîrsan, avocat cu experiența semnificativa atât
în departamentul finance, cât și în alte domenii precum M&A, energie, infrastructura. Înainte de a se alatura
echipei PeliFilip, Alina a lucrat pentru cinci ani în birourile Linklaters din București și Londra. În domeniul
financiar, experiența recenta a Alinei include asistența acordata National Bank of Greece cu privire la vânzarea
participației deținute în capitalul social la Banca Româneasca S.A., asistarea altor potențiali achizitori în contextul
unor posibile achiziții de pe piața bancara, precum și asistarea uneia dintre cele mai mari banci din România cu
privire la finanțarea unei companii care activeaza în domeniul medical.
Alexandru Bîrsan este unul dintre partenerii fondatori ai PeliFilip, care a lucrat timp de șapte ani în birourile
Linklaters din București, Londra și Paris, și care în prezent coordoneaza practica de Piața de capital și
departamentul Corporate și M&A în cadrul PeliFilip. Recent, Alexandru a coordonat echipa PeliFilip în oferirea de

page 3 / 4

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2017-10-22 18:15:21

asistența grupului RCS&RDS cu privire la emisiunea de obligațiuni de catre Cable Communications Systems
N.V., societatea parinte a RCS&RDS, Ministerului Finanțelor Publice cu privire la emisiunea de euroobligațiuni în
valoare de 1,75 miliarde de euro, precum și International Investment Bank, o banca multilaterala de dezvoltare, cu
privire la emisiunea de obligațiuni în valoare de 300 milioane RON.
Carmen Peli este unul dintre partenerii fondatori ai PeliFilip, cu o experiența semnificativa în aspecte de
concurența, servicii financiare, corporate și M&A. Carmen a coordonat echipa PeliFilip în asistența acordata
Bancii Transilvania în vederea achiziționarii Volksbank România S.A., cea mai mare tranzacție din domeniul
bancar în 2014.
Echipa de senior associates din Banking & Finance include urmatorii avocați, care au o experiența între 5 – 17 ani
pe piața de finanțari din România și au fost implicați în aceasta perioada în multe din tranzacțiile importante de pe
aceasta piața: Alexandra Manciulea Raluca Pușcaș, Monica Statescu, Eliza Baias, Olga Nița, Ana Andreiana.
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