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Patru firme de avocați în tranzacția prin care BERD intra în acționariatul Black Sea
Oil & Gas. Suciu Popa, Pachiu & Asocații și Herbert Smith Freehills au asistat
compania, avocații Clifford Chance Badea au fost alaturi de BERD

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a devenit actionar minoritar al companiei
Black Sea Oil & Gas (BSOG), care deruleaza un proiect de explorare si productie de gaze în Marea
Neagra.Valoarea tranzacției nu a fost comunicata; în luna august, BERD anunța ca ia în calcul o investiție
equity de 19,9 milioane de euro in BSOG. BERD va primi un loc în Consiliul de Administratie al companiei,
în urma acestei investitii. Avocați de top din trei firme locale au coordonat echipele implicate în proiect.
Potrivit informațiilor BizLawyer, echipa de avocați ai firmei Suciu Popa implicata în tranzacție a fost coordonata
de Miruna Suciu (Managing Partner) si Cleopatra Leahu (Partener). BSOG este unul dintre clienții
reprezentativi ai firmei de avocați în practica de Energie & Resurse Naturale, un mandat reprezentativ, aflat în
derulare, implicând asistenta juridica acordata acestuia în autorizarea si construirea Proiectului de Dezvoltare de
Gaze Midia din sectorul românesc al Marii Negre, primul de acest tip care urmeaza sa fie implementat dupa 1989.
Proiectul, presupunând o investitie care se cifreaza la câteva sute de milioane USD, implica autorizarea si
construirea platformelor offshore aferente productiei de gaze din zacamintele Ana si Doina, a conductei de
transport - 130 km offshore si 5 km pe uscat - si a unei statii de tratare a gazelor.
Citește și
► Suciu Popa are accelerația la podea în practica de Energie. Proiectele în care asista giganții din
Oil&Gas și avocatii-cheie din aceasta arie
Black Sea Oil & Gas a avut alaturi în tranzacția cu BERD și o echipa de avocați ai firmei Pachiu & Asociații,
coordonata de Alexandru Lefter (Partener), Remus Ene (Partener) și Marius Nița (Asociat Senior). De
asemenea, firma Herbert Smith Freehills a acoperit pentru BSOG aspectele internaționale ale tranzacției.
De partea cealalta, din echipa Clifford Chance Badea care a asistat BERD, coordonata de Daniel Badea
(Managing Partner), au facut parte Mihai Macelaru (Counsel), Andreea Sisman (Counsel) si Andrei Caloian
(Associate).

"Ne bucuram sa avem BERD în calitate de co-actionar si sa lucram împreuna pentru a face fata provocarilor pe
care le va întâmpina BSOG în procesul de punere în productie a zacamintelor de gaze naturale în perioada
urmatoare. Cu o pozitionare solida pe piata si o experienta îndelungata în regiune, salutam BERD ca partener care
împartaseste viziunea noastra asupra importantei proiectului DGM pentru dezvoltarea productiei de gaze naturale
din sectorul românesc al Marii Negre în mod special, iar în sens mai larg pentru dezvoltarea activitatilor si
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infrastructurii energetice la nivel european."
Marcel van Poecke, directorul Carlyle International Energy Partners, proprietarul companiei Black Sea
Oil & Gas

BSOG a fost de acord sa puna în aplicare cerințele de performanța ale BERD în toate operațiunile sale, ceea ce
înseamna ca evaluarea pentru dezvoltarea investiției se va face conform standardelor BERD, indiferent daca
instituția furnizeaza sau nu finanțarea pentru implementarea proiectului. Evaluarea de mediu și sociala a acestui
proiect a fost facuta intern de Departamentul pentru Mediu și Sustenabilitate al BERD și a inclus întâlniri și
interviuri detaliate cu conducerea companiei și consultanții lor specializati pe aspectele tehnice, de mediu și sociale
ale proiectului.

„Prin aceasta tranzacție de referința, intenția noastra este de a sprijini dezvoltarea companiilor private de petrol și
gaze din România. De asemenea suntem angajati în furnizarea de asistenta Guvernului României pentru
îmbunatațirea continua a cadrului legal și de reglementare privind operațiunile offshore de petrol și gaze naturale,
astfel încât acesta sa poata servi nevoile întregii industrii”.
Matteo Patrone, directorul regional al BERD pentru România și Bulgaria

Black Sea Oil and Gas SRL este o companie independenta de petrol și gaze din România care vizeaza explorarea
și producția resurselor convenționale de petrol și gaze. Compania este deținuta în întregime de Carlyle
International Energy Partners, un fond de 2,5 miliarde USD dedicat energiei, gestionat de Grupul Carlyle, un
manager global de active alternative. Compania deține o participatie de 65% în concesiune. Ceilalti asociați în
concesiune sunt Petro Ventures Resources SRL cu o participație de 20% și Gas Plus International B.V., cu o
participație de 15%.
Tranzactia marcheaza un eveniment semnificativ pentru BSOG pe masura ce se apropie de luarea deciziei finale de
a investi în Proiectul de Dezvoltare Gaze Midia (DGM). BSOG si-a propus ca în 2019 sa demareze productia de
gaze la perimetrele XV Midia si XIII Pelican, situate în platforma continentala a Marii Negre, pentru a deveni
prima companie care exploateaza rezervele offshore ale României.
În februarie, Mark Beacom, directorul general Black Sea Oil and Gas, declara ca a descoperit în Marea Neagra
româneasca între 10 si 20 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar investitiile pâna la începerea productiei, în
anul 2019, ar putea ajunge la 500 de milioane de dolari. Acesta estima ca proiectul va produce aproximativ 10%
din consumul României, timp de cinci ani.
DGM va consta în cinci sonde de productie offshore, un sistem de productie submarina a gazelor naturale, o
platforma de productie maritima, o conducta de transport a gazelor naturale, compusa dintr-o sectiune maritima de
126 kilometri si una pe uscat, si o instalatie de tratare a gazelor pe uscat.
Potrivit reprezentanților BSOG, rezervele totale de gaze depind de rezultatele forajelor viitoare, care s-ar putea
putea adauga la resursele deja identificate la zacamintele Ana si Doina, iar în total ar putea varia între 10 miliarde
si 20 de miliarde de metri cubi.
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În prezent, Proiectul de Dezvoltare Gaze Midia din sectorul românesc al Marii Negre se afla în faza de pregatire în
vederea aprobarii. Daca BSOG obtine aprobarea la sfârsitul anului 2017, atunci, dupa finalizarea lucrarilor de
constructii estimate sa dureze doi ani, punerea în productie a zacamintelor se va realiza în anul 2019, au aratat
aceștia.
Reprezentanții BSOG au atras recent atenția asupra faptului ca realizarea proiectului depinde în mare masura de
actiunile Guvernului si ale Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie (ANRE).
Obtinerea aprobarilor necesare este legata de ”o serie de chestiuni în materie de legislatie”, care trebuie solutionate
de Guvern si de ANRE, existând posibilitatea ca orice amânare în adoptarea acestor dispozitii legislative sa
determine întârzierea sau chiar anularea proiectului.
Spre deosebire de alte tari din regiune, România este aproape în totalitate independenta energetic. Țara noastra
importa mai putin de 10% din necesarul de gaze din Rusia, iar restul este produs local de producatorul de stat
Romgaz si OMV Petrom, companie controlata de grupul austriac OMV.
Romgaz a anuntat recent ca în 2019 va demara productia la un nou zacamânt terestru, cea mai mare descoperire a
sa din ultimele trei decenii.
Tot în platforma continentala a Marii Negre, grupul rus Lukoil si un joint venture între OMV Petrom si
ExxonMobil au facut descoperiri importante de gaze.
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