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Proiectele sofisticate ale celor mai bune echipe de avocați
specializați în Capital Markets și soluțiile inovative la care
acestea au recurs. Aici clienții înteleg pe deplin plusvaloarea
serviciului avocațial de calitate
20 Octombrie 2015   |   Stefania Enache

Avocatii sunt cei care semneaza “regia” marilor tranzactii de pe piata de capital. Pentru a veni in sprijinul

celor care investesc in aceasta zona, casele de avocatura si-au pliat serv iciile pe cerintele primite de la

clienti.
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Avocatii sunt cei care semneaza

“regia” marilor tranzactii de pe

piata de capital. Pentru a veni in

sprijinul celor care investesc in

aceasta zona, casele de

avocatura si-au pliat serviciile pe

cerintele primite de la clienti.

Ce schimbari au intervenit in

activitatea specialistilor de Capital

Markets, cum si-au dimensionat

firmele departamentele dedicate

acestui domeniu, dar si in ce

proiecte ”grele” au fost implicate,

sunt intrebari la care au raspuns cei

mai cunoscuti avocati din aceasta arie de practica. Profesionistii au vorbit despre munca lor, despre onorariile

practicate, dar si despre solutiile inovative pe care le-au gasit atunci cand situatia o cerea. 

Avocatii, regizori principali in cele mai importante afaceri de pe piata de capital, au vorbit ieri despre proiectele

“grele” in care s-au implicat si despre industriile de interes pentru investitori, dar si despre elementele care pot

asigura succesul unei listari. De asemenea, profesionistii au facut o radiografie a legislatiei din Romania si a

problemelor care rezulta de aici. In plus, au dau informatii cheie despre noutatile care au intervenit in activitatea

avocatilor de Capital Markets. 
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Citeste si 

Elementele cheie pentru succesul

unei listari. Cum vad cei mai buni

avocati de Capital Markets companiile

cu sanse de finantare prin piata de

capital si din ce sectoare ale

economiei vor veni viitoarele listari.

Care sunt ‘urgentele legislative’ (I)

Avocatii propun solutii inovative

Un avocat implicat intr-un proiect care vizeaza piata de capital este

preocupat  in principal de respectarea legii si preluarea unor standarde si

proceduri moderne, eficiente si recunoscute pe plan international. Exista

insa cazuri in care profesionistul trebuie sa caute anumite parghii care il pot

ajuta in indeplinirea misiunii pe care o are. ”Putem spune ca au fost si

situatii in care avocatii nostri au propus solutii inovative, multe dintre

acestea fiind acceptate cu interes atat de catre client, cat si de partenerii

acestuia. Un exemplu in acest sens, il reprezinta modificarile propuse la

metodologia de selectare a intermediarului ofertei publice”, explica

Septimiu Stoica, Counsel Capital Markets Dentons.

Mai mult, aspectele de noutate reprezinta o caracteristica a muncii

avocatiale din domeniul pietei de capital, identificarea de solutii inovative

fiind deseori o necesitate pentru atingerea cu succes a obiectivelor

clientilor. „Cu toate ca in proiectele complexe este preferata implementarea bunelor practici internationale,

trebuie avut in vedere mereu specificul pietei de capital romanesti, asadar si in cadrul acestora inovatia este

necesara. Spre exemplu, intr-o speta gestionata recent de avocatii nostri s-a pus problema acomodarii in

structura tranzactiei a unor elemente transfrontaliere care au necesitat modificarea inclusiv a reglementarilor

locale emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, lucru care s-a realizat permitand astfel implementarea

tranzactiei. Intr-o alta situatie am identificat si asistat in vederea implementarii unui set de masuri de guvernanta

corporativa, fapt care a crescut gradul de incredere al investitorilor institutionali sa subscrie in cadrul unei oferte

initiale de actiuni” , precizeaza Miruna Suciu, Partener Musat& Asociatii.

La randul sau, Narcisa Oprea, Partener Schoenherr si Asociatii SCA, spune ca „elementele de inovatie sunt

cele care fac ca bucuria finalizarii unui proiect sa fie exponential mai mare. Astfel, in cazul obligatiunilor

Primariei Municipiului Bucuresti am marcat pentru prima data in Romania un program de emisiune infiintat in

baza unui prospect de baza. In cazul SPO Transgaz s-a consacrat pentru prima data conceptul de book

building si book inchis. In ceea ce priveste plasamentele accelerate (ABBs), o tehnica de plasament relativ

recent utilizata in Romania, din primele sapte plasamente private cinci au beneficiat de asistenta noastra, iar

problemele de structurare si implementare au fost o provocare data fiind noutatea acestui mecanism”.

In munca lor, consultantii se intalnesc foarte des cu scenarii inedite, neanticipate de legislatia existenta. Iar

atunci sunt necesare solutii inovative. ”O arie specifica in care a fost nevoie de o abordare inovativa a fost aceea

legata de custodia unor valori mobiliare romanesti tranzactionate pe pietele internationale. De asemenea,

sustinem in continuare imbunatatirea si clarificarea legislatiei relevante, atat la nivel de legislatie primara, cat si

la nivel de regulamente si norme ASF”, puncteaza Marian Dinu, Country Managing Partner DLA Piper Dinu

SCA.

De altfel, Ionut Bohalteanu, Managing Partner  Bohalteanu & Asociatii (BSMP), este de parere ca

„inventivitatea ar trebui sa fie principala calitate a avocatului specializat pe piata de capital, iar rezultatul

inventivitatii avocatului, tradus in mod evident intr-un „saving” al clientului este principalul „driver” al acestuia

pentru a apela la serviciile avocatiale. Ne mandrim ca am am generat pentru un client de-al nostru o solutie de

implementare care i-a adus acestuia o economie de peste un milion de euro”.  

O specializare complexa

Un profesionist specializat in domeniul pietelor de capital trebuie sa fie la curent nu doar cu multiplele

reglementari la nivel national si U.E., aflate intr-o continua adaptare la cerintele practice ale mediului de afaceri

si la dezvoltarea de noi produse, ci si cu practicile internationale si mecanismele de functionare interna/de

business aferente acestei arii. ”Astfel de competente se pot dobandi doar in ani buni de practica si cu multa

dedicare in aprofundarea domeniului, acesta fiind unul dintre motivele pentru care avocatii cu expertiza relevanta

sunt foarte putini. Un avocat specializat in piete de capital ajuta in primul rand clientii sa navigheze corect prin

multitudinea de reglementari, ghiduri si practici acceptate. Implicarea avocatului  poate fi extinsa de la

structurarea unei tranzactii, a unui produs de investitii sau a unei practici/operatiuni a clientului, pana la ghidarea

in gestionarea aspectelor sensibile de public disclosure si de relatie cu investitorii, restructurari de afacere,

reprezentarea in fata instantelor si autoritatilor (in cadrul controalelor ASF, in vederea promovarii de modificari

legislative sau a apararii ca urmare a unor plangeri, in actiuni de contestare a deciziilor de sanctionare etc). Cel

mai des intalnite solicitari cu care se confrunta echipa de consultanta privesc chestiuni de verificare a

conformitatii cu legea a manierei de functionare sau a anumitor operatiuni/abordari ale clientilor si de adaptare

corespunzatoare a reglementarilor si procedurilor interne de lucru ale acestuia; in plus, in cursul anului 2015, au

fost mai multe mandate privind transferuri de pe Rasdaq pe AeRo sau delistari. Echipa de litigii gestioneaza in

primul rand dispute intre emitenti si actionari, respectiv intre investitori si ASF”, considera Silvana Ivan,

Partener al Tuca Zbarcea & Asociatii. 

Instantele din Romania nu sunt familiarizate cu acest domeniu, din acest motiv  mandatele de litigii reprezinta o

reala provocare pentru avocati. ”Cu toate ca in acest domeniu, de regula, mandatele de consultanta sunt de o

complexitate mai mare, cele de litigii intampina provocarea de a comunica instantelor nefamiliarizate cu acest

domeniu, intr-o maniera concisa si clara, concepte si structuri investitionale sau de functionare complexe si,

uneori, cu o ridicata componenta tehnica”, arata profesionistul. 

Valeriu Stoica şi invitaţii săi
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In plus, avocatul crede ca este importanta corijarea unei perceptii cumva gresite din partea „publicului” in ceea

ce priveste relevanta specializarii pe piata de capital pentru anumite mandate. „Astfel, in proiectele de tip

IPO/SPO, rolul esential il are firma de investitii care analizeaza fezabilitatea/sansele de succes ale ofertei,

pretul de vanzare si riscurile implicate de subscrieri (de indicat in prospect). Practic, intr-o asemenea situatie,

rolul avocatului presupune in principal asistenta acordata in chestiuni specifice M&A, cum ar fi pentru realizarea

unui audit juridic general asupra societatii, asistarea societatii in vederea remedierii pana la listare a eventualelor

riscuri/deficiente juridice (pentru a creste atractivitatea societatii) si asigurarea faptului ca toate informatiile

relevante despre societate sunt incluse in prospect, in conformitate cu check list-ul impus de reglementari. In

plus, in cadrul unei oferte initiale, avocatul se va asigura ca actul constitutiv este unul compatibil cu statutul de

societate listata. Complexitatea domeniului pietei de capital consta mai ales in asigurarea conformitatii de

operatiuni/produse/mecanisme de functionare cu reglementarile existente, obtinerea unei adaptari a legislatiei la

cerintele de business, convingerea autoritatilor si instantelor de corectitudinea abordarii clientului, structurarea

de tranzactii multi-party sau transfrontaliere”, explica Partenerul Tuca Zbarcea&Asociatii. 

Domeniul pietelor de capital este unul vast, cu foarte multe reglementari si multe tipuri de jucatori/entitati

implicate. „Firma noastra a asistat clienti din toate aceste categorii in ceea ce priveste activitatea lor curenta pe

pietele de capital, in special asigurarea conformitatii cu reglementarile aplicabile, gestionarea relatiei emitent-

investitor, verificarea conformitatii cu legea a diverselor planuri si structuri de investitii. De asemenea, avocatii

nostri au oferit deseori servicii de consultanta juridica in numeroase proiecte sensibile, cum ar fi problema

Harinvest, chestiuni legate de conditiile de due diligence la o societate listata, cerintele de gestionare a

informatiilor privilegiate, dreptul la informare al actionarilor, colaborarea dintre organele societare. O alta

categorie de mandate in care avocatii nostri si-au valorificat competentele vizeaza proiectele de o complexitate

ridicata, precum prima listare transfrontaliera si participarea la adaptarea corespunzatoare a cadrului legal,

cumpararea participatiei SIF-urilor in BCR, transferuri de portofolii intre SAI-uri, redactarea intregii documentatii

de contractare cu clientii pentru firme de investitii, conceperea de politici si ghiduri interne privind identificarea si

gestionarea practicilor de spalare de bani prin intermediul pietei de capital, ghiduri privind tranzactiile cu produse

derivate, analizarea competentelor de supraveghere BNR vs. ASF privind diverse produse bancare complexe/cu

impact pe piata de capital/platforme de tranzactionare online etc”, mai spune Silvana Ivan.

Alaturi de bancile de investitii

Firma Clifford Chance Badea este recunoscuta atat in plan local, cat si international datorita rolului major pe

care il joaca in marile tranzactii care implica piata de capital. Casa de avocatura a avut un cuvant greu de spus

in toate emisiunile de obligatiuni pe pietele internationale ale statului roman din anii ’90 si pana in prezent,

precum si in majoritatea tranzactiilor mari de pe piata de capital din Romania, care au implicat atat oferte de

actiuni, cat si oferte de obligatiuni. 

Un exemplu in acest sens este Programul MTN al Romaniei (Medium-Term Notes), proiect lansat in 2011 si

care continua cu succes si astazi. ”Programul MTN, folosit de majoritatea tarilor UE, ofera statului roman

flexibilitate maxima in ceea ce priveste oportunitatile de finantare, din punctul de vedere al momentului ales, al

monedei, maturitatii si tipului de instrument emis. Odata stabilit cadrul general, documentatia specifica fiecarei

emisiuni se realizeaza usor, tranzactia in sine fiind incheiata chiar si in doua saptamani. Am asistat initial, in

calitate de consilier principal, institutiile financiare care au aranjat Programul MTN al Romaniei in valoare de 7

miliarde de euro. Ulterior, am asistat managerii pentru emisiunile de obligatiuni denominate in euro si in dolari.

Emisiunea inaugurala in baza programului MTN a avut loc in iunie 2011 si a fost in valoare de 1,5 miliarde de

euro, iar in 2012 a fost realizata prima emisiune in dolari, in valoare de 2,25 miliarde USD, reprezentand totodata

si prima emisiune de obligatiuni romanesti adresata investitorilor americani. Rolul Clifford Chance a presupus

atat redactarea documentatiei contractuale, cat si pregatirea prospectelor de emisiune”, explica Madalina

Rachieru, Partener Clifford Chance Badea, Piete de Capital.

O alta tranzactie de succes marca Clifford Chance este oferta publica de obligatiuni in valoare de 550 milioane

lei (122 milioane euro), derulata de UniCredit pe Bursa de Valori Bucuresti, in iunie 2013. In acest caz, firma de

avocatura a avut rol de consultant unic in aceasta tranzactie, care la acel moment a reprezentat cea mai mare

oferta de acest gen derulata in Romania. 

Pe lista proiectelor de succes ale profesionistilor Clifford Chance este inclusa si listarea duala a Romgaz

(octombrie 2013), un proiect intens, la care s-a muncit extrem de mult. „A fost cea mai mare listare din Romania

de pana la acel moment (386 milioane de euro) si prima oferta publica de actiuni realizata de stat la standarde

internationale. De asemenea, a fost prima oara cand actiunile unei companii de stat au fost indirect admise la

tranzactionare pe o piata straina. Pe langa dubla listare la bursele din Bucuresti si Londra, un element important

de noutate a fost emiterea unor  instrumente financiare complexe (certificatele globale de depozit - GDR-uri). In

vederea pasaportarii la Londra, procesul a implicat redactarea simultana a doua prospecte (in limba romana si

limba engleza), fiecare document in parte avand in jur de 300 de pagini).  Echipa noastra a coordonat aproape

toate etapele tranzactiei: realizarea analizei diagnostic (due diligence), redactarea prospectului, elaborarea si

negocierea documentatiei contractuale la standarde internationale”, precizeaza Madalina Rachieru.

Semnatura Clifford Chance o regasim si in prima emisiune de obligatiuni realizata de o companie de stat, care a

fost suprasubscrisa. Este vorba despre emisiunea de obligatiuni Transelectrica, in valoare de 200 milioane de lei

(aproximativ 45 de milioane de euro), proiect derulat la inceputul anului 2014. A urmat IPO-ul Electrica din 2014,

in valoare de 444 milioane de euro. Compania romaneasca de utilitati a listat actiuni si certificate globale de

depozit (GDRuri) pe bursele din Londra si Bucuresti, iar Clifford Chance a asistat banca depozitara care a emis

GDR-urile. 

De asemenea, la finalul lunii aprilie 2015, s-a finalizat cu succes listarea secundara a Fondului Proprietatea pe

Bursa de Valori din Londra. Proiectul a reprezentat un punct de referinta pentru piata din Romania. Initial, Fondul

Proprietatea si-a propus listarea directa a actiunilor la Londra, insa ulterior tranzactia a fost restructurata sub

forma listarii de certificate globale de depozit (GDR), instrumente folosite si in cazul listarilor duale Romgaz si

Electrica. ”O echipa mixta Clifford Chance din Bucuresti si Londra a coordonat aspectele juridice pe intreaga
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durata a proiectului, incluzand identificarea celor mai potrivite solutii privind finalizarea cu succes a listarii,

redactarea prospectului si a celorlalte documente necesare listarii si comunicarea cu autoritatea competenta din

Marea Britanie (UKLA) si negocierea documentatiei contractuale la standarde internationale. Listarile Romgaz,

Electrica si Fondul Proprietatea prezinta aspecte similare de o complexitate extrema, ce au necesitat eforturi

combinate din partea tuturor partilor implicate - procesul de emitere a GDR-urilor si pasaportarea prospectului la

Londra. Intr-un proces atat de complex, provocarile sunt inevitabile, iar fiecare dintre aceste tranzactii a avut cel

putin un element inovator: in cazul IPO-ului Romgaz – redactarea, impreuna cu echipa ASF, a regulamentului

care a permis folosirea certificatelor de depozit si prima emisiune de astfel de instrumente in contextul

tranzactiei; in cazul IPO-ului Electrica – incercarea de emitere de certificate de depozit in baza certificatelor de

alocare aferente unei majorari de capital; in cazul listarii Fondului Proprietatea – prima listare tehnica la Londra a

unei societati romanesti si prima incercare de listare prin intermediul titlurilor de interes. Pentru noi, intregul

proces a presupus o doza foarte mare de inovatie, atentie si coordonare a tuturor aspectelor juridice (de la

structurarea tranzactiei, la redactarea documentelor aferente fiecarei componente ale tranzactiei, la relationarea

cu toate partile implicate (emitent, actionar vanzator, intermediari, banca depozitara, auditori, etc.) si pana la

interactiunea cu autoritatile locale si internationale”, arata Partenerul Clifford Chance Badea.

In portofoliul de clienti, casa de avocatura are mai ales banci de investitii implicate in proiecte care vizeaza piata

de capital. Au fost si cazuri in care firma a asistat emitenti. Departamentul este condus de Madalina

Rachieru, insa in anumite proiecte coordonarea este asigurata de Radu Ropota, Senior Associate Clifford

Chance Badea. 

”In general, toti avocatii Clifford Chance Badea, inclusiv juniorii, sunt incurajati sa se specializeze pe cel putin

doua arii de practica. Echipa are intre 8 si 10 avocati cu experienta in piata de capital, ei putand fi realocati de

pe un proiect pe altul sau lucra inclusiv pe alte proiecte. Ca mod de lucru, incurajam intotdeauna colaborarea

avocatilor din diverse departamente ale biroului si integrarea serviciilor. Lucram foarte bine cu colegii din alte

birouri Clifford Chance, astfel incat tranzactiile sunt adesea sustinute de echipe trans-nationale care imbina

expertiza locala solida cu know-how-ul global, iar clientii beneficiaza de o practica full service de drept englez si

drept american acolo unde este nevoie”, explica Madalina Rachieru.

Implicati in cele mai interesante tranzactii locale

„Am fost implicati inca de la inceput in cele mai interesante

tranzactii locale, intr-o perioada in care piata de capital din

Romania abia se forma (2002 – 2007). Echipa noastra a

asistat multe tranzactii in premiera: primul proiect de

obligatiuni corporative (Raiffeisen Bank, 2004), primul

program de emisiuni de obligatiuni (MTN) al unui emitent

roman (BCR), prima listare tripla (proiect suspendat din cauza

crizei economice), prima dubla listare finalizata cu succes

(Romgaz, 2013). In prezent, echipa noastra reprezinta

aproape fara exceptie prima alegere in ceea ce priveste

tranzactiile complexe de pe piata de capital, atat la nivel

local, cat si pe piete mature precum cea din Londra - oferte

publice initiale de actiuni (IPO-uri), oferte secundare de

actiuni, oferte de obligatiuni domestice, oferte de obligatiuni

corporatiste si suverane pe pietele internationale, programe de emisiune de obligatiuni

(programe MTN), emisiuni de certificate globale de depozit (GDRs), programe de oferire de

actiuni catre angajati, securitizari de creante. Am avut sansa de a fi formatori de piata,

alaturi de alti profesionisti (avocati, organisme de reglementare, departamente

guvernamentale si organizatii internationale) cu care am lucrat pe tranzactii atat in ceea ce

priveste crearea de precedente, cat si in ceea ce priveste redactarea de reglementari

specifice. In continuare, ne implicam activ in redactarea sau modificarea legislatiei din

domeniul pietei de capital, alaturi de ASF si de alte autoritati competente. Astazi, Clifford

Chance Badea este recunoscuta pentru experienta si portofoliul solid pe piata de capital,

fiind inclusa de clasamentele juridice internationale pe primul palier (Tier 1) al celor mai

importante case de avocatura din Romania active pe acest segment.”

Madalina Rachieru, Partener Clifford Chance Badea

NNDKP - Desfiintarea Rasdaq duce proiectele spre zona de litigii

Profesionistii NNDKP sunt implicati intr-un mixt de proiecte tranzactionale si

asistenta in legatura cu aspecte complexe de reglementare. „In ultima perioada, au

predominat proiectele complexe si de cele mai multe ori cu componenta

internationala in legatura cu aspecte de reglementare (in special in legatura cu

implementarea reglementarilor comunitare in domeniul financiar, cum ar fi MIFID,

DAFIA, Directiva Prospectului). Desigur ca desfiintarea pietei Rasdaq a adus un sir

de proiecte specifice, in care asistam atat societatile si actionarii majoritari, cat si

pe cei minoritari. Observam insa cum incet, incet anumite proiecte legate de

desfiintarea Rasdaq tind sa se mute din aria de consultanta, catre cea de litigii,

care va raspunde probabil la multe intrebari ramase nesolutionate de

reglementarea actuala. Pe partea tranzactionala am fost implicati intr-o serie de

tipul ‘public M&A’, care au necesitat o analiza si structurare atenta din perspectiva reglementarilor si practicilor

pietei de capital, care nu a ajuns inca la un nivel suficient de claritate si coerenta asteptat de clienti, mai ales de

cei familiarizati si pietele internationale mai dezvoltate”, spune Diana Ispas, Asociat Manager in departamentul

de Drept bancar, finantari si piete de capital NNDKP.

Alaturi de unii dintre cei mai buni specialisti in domeniu, profesionistii casei de avocatura au lucrat si la

elaborarea noului Cod de Guvernanta Corporativa. “Speram ca Noul Cod de Guvernanta Corporativa, lansat in

septembrie de BVB si BERD, va deveni un reper de bune practici pentru toate societatile, nu doar pentru cele
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listate. Am remarcat de altfel semnalele pozitive primite mai ales de la clientii investitori internationali, care au

reactionat pozitiv la vestea lansarii acestui nou cod. Sigur ca este doar un mic pas, dar credem ca e un semnal

important ca la nivel legislativ si de bune practici, piata de capital locala merge in directia buna”, declara Diana

Ispas.

Practica de profil a NNDKP face parte din departamentul bancar, financiar si piete de capital, care este format

din 10 avocati. Departamentul, inclusiv practica, e condus de unul dintre partenerii fondatori, Manuela Nestor,

care impreuna cu avocatul manager Diana Ispas, coordoneaza proiectele de piata de capital. In proiectele

obisnuite lucreaza de regula 3 avocati specializati preponderent in aceasta arie de practica, insa in proiectele

complexe, multi-disciplinare, numarul avocatilor implicati poate sa ajunga si la 15-20.

In ceea ce priveste portofoliul de clienti al NNDKP, acesta este format in mare parte din clienti straini (investitori,

fonduri de investitii, multinationale, IFI, banci, custozi globali). ”Pe plan local, de regula sunt in general emitenti

mari sau investitori care sunt familiarizati cu modul de lucru si au asteptari specifice de la casele de avocatura.

Am observat insa in ultima vreme si o serie de clienti locali care s-au indreptat catre noi, pentru a beneficia de

serviciile noastre integrate, asistenta juridica de nisa si asistenta fiscala, dar si litigii”, arata Diana Ispas. 

Referindu-se la solicitarile venite din partea clientilor straini, avocatul precizeaza “sunt cel mai adesea legate de

analiza unor aspecte de reglementare complexe (ex., servicii de custodie, netting, implementare MIFID, DAFIA),

dar si implementarea de programe de stock  options sau alte tipuri de instrumente, inclusiv pasaportarea

prospectelor, asistenta in legatura cu structurarea achizitiilor in societati listate si protejarea intereselor

investitorilor, due diligence si redactarea prospectelor in privinta entitatilor din Romania (in emisiuni de

obligatiuni corporative high yield sau in oferte publice de actiuni)”.

In ceea ce ii priveste pe clientii romani, acestia solicita in mod tipic asistenta in legatura cu delistarea, ofertele

de preluare, protejarea intereselor actionarilor minoritari, gestionarea evenimentelor corporative pentru

diminiuarea riscului de contestare in instanta (adunari generale ale actionarilor, majorari/reduceri de capital),

conformarea cu cerintele de buna guvernanta corporativa, revizuirea / redactarea contractelor entitarilor

reglementate. ”Ca principiu, avocatul specializat in acesta domeniu  de nisa are nevoie de un background in

domeniul domeniul societar, al fuziunilor si achizitiilor si experienta in domeniul servicii financiar-bancare, in

general, intrucat domeniul acesta este unul dintre cele mai dinamice din perspectiva ritmului in care legislatia de

schimba sau se ‘improspateaza’, mai ales sub impulsul nevoii de aliniere la standardele si legislatia

comunitara”, subliniaza profesionistul NNDKP.

Destul de frecvente in acest domeniu sunt proiectele derulate pe pietele internationale, cu implicatii in Romania.

”Dintre proiectele mai mari mentionam asistenta acordata in mai multe proiecte de emisiuni de obligatiuni de tip

high-yield derulate pe pietele internationale in care au fost implicate societati romanesti, precum si consilierea in

aspecte de piata de capital aferenta uneia dintre cele mai mari fuziuni globale de pe piata cimentului”,

mentioneaza Diana Ispas. 

Legat de onorariile practicate, specialistul NNDKP precizeaza ca totul depinde de complexitatea mandatului,

durata lui si, nu in ultimul rand, de client, asteptarile si nevoile sale. ”Gradul de complexitate din acest domeniu

variaza de la unul mediu (ex. asistenta in domeniul guvernantei corporative la societati listate, delistari) la nivele

extrem de complexe, in special in proiecte tranzactionale care implica o combinare de know- how specific

acestui segment, negocieri, reprezentare in fata autoritatilor, cu experienta intr-o multitudine de domenii (ex.

IPO/SPO, fuziuni, achizitii, majorari de capital, etc.). Ca in majoritatea ariilor de practica, se observa o presiune

destul de mare pe onorarii si o tendinta de indepartare de la tarifele orare care erau mult practicate inainte de

criza. In plus, clientii din acest domeniu sunt  de cele mai multe ori sofisticati, avand asteptari ridicate in privinta

valorii adaugate a serviciilor de asistenta oferite”, afirma avocatul.

Musat & Asociatii - E nevoie de o pregatire complexa

Practica de Capital Markets a reprezentat un motor constant de crestere de-a lungul anilor pentru Musat &

Asociatii, vizibilitatea clientilor si a proiectelor asistate in acest domeniu contribuind la obtinerea de mandate

noi, astfel incat firma a fost implicata in majoritatea proiectelor derulate pe piata in ultimii ani. 

Reprezentantii casei de avocatura spun ca  aria de practica genereaza in jur de 10% din suma totala a veniturilor

inregistrate intr-un an de firma. La un astfel de rezultat se ajunge prin foarte multa munca. “Avocatii Musat &

Asociatii asista atat societati care doresc sa acceseze piata de capital, cat si emitenti deja listati pe bursa.

Avem in portofoliu un numar important de clienti care presteaza servicii de intermediere sau de investitii

financiare, echipa noastra asistand in mod constant in proiecte cu implicatii transfrontaliere, precum si in

tranzactii locale complexe, de tip IPO, SPO, oferte publice de preluare, block-trades, derivative, dar si

instrumente de tip debt. De-a lungul celor peste 25 de ani de activitate, Musat & Asociatii a asistat atat banci

de investitii si societati de servicii de investitii financiare, cat si investitori privati si agentii guvernamentale in

legatura cu o multitudine de proiecte, de la oferte publice initiale si secundare la vanzari accelerate sau block

trades, emisiuni de obligatiuni convertibile in actiuni, plasamente private sau oferte publice de preluare precum

si cu privire la operatiuni de listare si delistare la cota bursei. Unul din cele mai recente mandate este oferta

publica initiala a 105% din actiunile Electrica, unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul distributiei si

furnizarii de electricitate si servicii in sectorul energetic din Romania, si admiterea la tranzactionare a acestora

la Bursa de Valori Bucuresti. Mandatul nostru a inclus desfasurarea unui due diligence detaliat cu privire la

emitent, redactarea prospectului de oferta, precum si asistarea intermediarilor pe tot parcursul procesului de

oferta si admitere la tranzactionare. Actiunile emitentului au fost admise la tranzactionare atat la Bursa de Valori

Bucuresti cat si pe London Stock Exchange, sub forma unor certificate globale de depozit (GDR)”, afirma

Miruna Suciu.

Avocatul subliniaza faptul ca, in domeniul pietei de capital, pentru a putea oferi asistenta juridica completa, este

necesara o buna specializare si cunoastere detaliata a cadrului legal primar si secundar, dar si a practicii

internationale in domeniu. In plus, este necesara intelegerea detaliata a afacerii clientului, fiecare decizie sau

abordare legala avand de cele mai multe ori implicatii majore asupra business-ului. Aceasta intelegere se

reflecta in angajamentul de a asigura ca toate tranzactiile cu valori mobiliare sunt finalizate la timp, potrivit
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obiectivelor clientilor. ”Unul dintre proiectele cu cele mai multe provocari a constat in asistenta juridica acordata

cu privire la oferta publica de vanzare a 10% din capitalul social al producatorului national de energie nucleara la

Bursa de Valori Bucuresti. In cadrul mandatului, am acordat consultanta membrilor sindicatului de intermediere

in toate fazele procesului de admitere la tranzactionare, inclusiv prin pregatirea unui raport de due dilligence si a

prospectului de oferta, precum si prin furnizarea de asistenta pe tot parcursul procesului de listare. Provocarile

acestui proiect au tinut in special de specificul sectorului in care activeaza compania target (productia de

energie din surse nucleare), dar si de implementarea unei abordari care sa satisfaca Regulations din SUA in

ceea ce priveste marketarea proiectului catre investitorii institutionali. Un alt mandat interesant a fost acordarea

de asistenta juridica uneia dintre cele mai importante institutii detinute Statului Roman in legatura cu oferta

publica secundara de vanzare a 15% din actiunile operatorului sistemului national de transport de gaz si de

retea la Bursa de Valori Bucuresti. Dificultatea a fost data de complexitatea mandatelor, implicand realizarea de

rapoarte de due dilligence, prospecte de oferta, asistenta in vederea structurarii si implementarii proceselor de

vanzare, precum si orice alte aspecte juridice legate de emiterea de actiuni”, aminteste Partenerul Musat &

Asociatii.

Asistenta juridica ampla unor societati din diverse domenii

„Unul din cele mai recente proiecte cu implicatii

transfrontaliere a fost reprezentat de emisiunea de

GDR-uri (certificate globale de depozit) cu privire la

actiunile nou emise ale unui emitent ce urma sa se

listeze pe Bursa de Valori Bucuresti. Actiunile

emitentului au fost admise la tranzactionare la Bursa

de Valori Bucuresti, iar GDR-urile la Bursa din Londra.

Am acordat asistenta juridica ampla unor societati din

diverse domenii si am colaborat indeaproape cu

autoritatea de reglementare a pietei de capital din

Romania, Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu

privire la aspecte ca interpretarea si implementarea

procedurilor ofertelor publice de vanzare sau admitere

la tranzactionare, oferte de preluare si reglementarile

de determinare a pretului in cadrul ofertelor de preluare, sau ajustarea si

armonizarea prevederilor privind valorile mobiliare cu cerintele pietei.”

Miruna Suciu, Partener Musat& Asociatii

Bohalteanu & Asociatii  - Sunt preferate onorariile de succes

Politica onorariilor  in cazul proiectelor legate de piata de capital este strans legata de succesul acestora. Ionut

Bohalteanu spune ca in aceasta zona clientii sunt extrem de sofisticati si inteleg plus valoarea serviciului

avocatial de calitate astfel incat, in majoritatea cazurilor, se aplica onorarii orare. ”Cu toate acestea, pentru

proiectele deosebite, preferam onorariul de succes, intrucat o idee nu poate fi cuantificata in ore de munca, insa

trebuie remunerata ca atare”, puncteaza avocatul.

Piata de capital este una din principalele arii de practica ale Bohalteanu & Asociatii (BSMP), generand anul

acesta aproximativ 25% din veniturile firmei. Echipa este formata din 5 profesionisti, dintre care un avocat

litigant. „Dat fiind profilul clientilor nostri (a caror principala calitate este stabilitatea) vom continua sa crestem

echipa si veniturile generate de aceasta arie de practica. Printre proiectele echipei de Piata de Capital a BSMP

se numara ofertele publice de vanzare fie ele IPO-uri in pregatire sau oferte secundare, majorari de capital care

presupun pregatirea unor prospecte proportionate, ofertele de obligatiuni sau scheme de bonusare a managerilor

prin acordarea de actiuni (un tip de proiect cu o puternica componenta inovativa avand in vedere limitarile

cadrului legal). Atat eu, cat si colegii mei am fost implicati de-a lungul timpului atat in IPO-uri, cat si SPO-uri.

De asemenea, am acordat asistenta juridica si cu privire la emisiuni de obligatiuni. De asemenea, avem

actualmente in pregatire doua oferte publice initiale de vanzare de peste 10 milioane euro combinate cu

admiterea la tranzactionare a unor emitenti, precum si a unei emisiuni de obligatiuni de peste 25 milioane euro.

Fiecare proiect in parte are particularitatile sale, insa putem spune ca cele mai complicate proiecte au constat

in: implementarea unei scheme de bonusare a managementului prin acordarea de actiuni si finalizarea unei

delistari in conditiile in care actionarii minoritari retrasi nu si-au incasat integral pretul actiunilor”, arata Managing

Partnerul BSMP. 

„Mandatul avocatilor specializati in domeniul Pietei de

Capital se refera, printre altele, la efectuarea analizelor

due diligence asupra societatii, elaborarea prospectelor

proportionate aferente majorarilor de capital social,

reprezentarea clientului in fata Autoritatii de Supraveghere

Financiara precum si furnizarea de sprijin pentru

identificarea cadrului normativ aplicabil, pe parcursul

diferitelor procese derulate de clientii nostri, dar si pentru

selectarea intermediarului in aceste procese, redactarea

unor opinii legale, negocierea documentelor privind

diverse tranzactii si consilierea cu privire la incheierea

acestora.”

Ionut Bohalteanu, Managing Partnet  Bohalteanu & Asociatii ( BSMP)

Dentons  - Perspective promitatoare pentru Romania

Echipa Dentons dedicata practicii de Piete de Capital este formata din cinci avocati si este coordonata Anda

Todor, Managing Partner. Pentru firma internationala, Romania reprezinta o regiune cu persepective

promitatoare, interesante, in ceea ce priveste piata de capital. ”Intentionam sa ne bazam pe experienta



10/20/2015 Proiectele sofisticate ale celor mai bune echipe de avocați specializați în Capital Markets și soluțiile inovative la care acestea au recurs. Aici clienți…

http://www.bizlawyer.ro/stiri/piata-avocaturii/proiectele-sofisticate-ale-celor-mai-bune-echipe-de-avocati-specializati-in-capital-markets-si-solutiile-inovativ… 7/11

dobandita in proiectele Romgaz si Hidroelectrica.Totodata, ne bazam exponential pe experienta colegilor nostri

din Londra si Warsovia cu care facem echipa ori de cate ori este nevoie astfel incat clientii nostri sa beneficieze

de servicii juridice la cele mai inalte standarde”, subliniaza Septimiu Stoica.

In ultimii ani, avocatii firmei au fost implicati in diverse aspecte legate de: intermediere pe piata de capital,  due-

diligence, oferte publice primare si secundare, guvernare corporativa, programe de distributie de actiuni catre

salariati si privatizari prin piata de capital. 

Referindu-se la cele mai complicate proiecte pe care a trebuit sa le solutioneze, profesionistul Dentons a dat ca

exemplu consultata juridica pe care a acordat-o statului roman cu privire la cea mai mare oferta publica pe piata

de capital din Romania, si anume listarea companiei nationale de gaze naturale – Romgaz SA. 

”Dentons a fost alaturi de statul roman inca de la prima faza a procesului de listare

si a pregatit toata documentatia necesara in vederea selectarii intermediarului. De

asemenea, echipa noastra s-a ocupat de administrarea din punct de vedere legal a

procesului, de selectarea, precum si de negocierea si monitorizarea ambelor

contracte de intermediere, cel local, iar ulterior, cel international. Listarea a

presupus implementarea unor mecanisme in premiera pentru piata romaneasca,

precum certificatele globale de depozit sau procesul de stabilizare a pretului post-

oferta. Prin toate aceste elemente, prin calibrul investitorilor vizati, si datorita

faptului ca s-a deschis calea tranzactionarii directe si indirecte a titlurilor

emitentului pe doua piete burisiere reprezentative – Bucuresti si Londra, proiectul a

beneficiat de o expunere internationala deosebita, contribuind in acest fel la

promovarea Romaniei in mediul de afaceri la nivel global”, mentioneaza Septimiu

Stoica (foto).

DLA Piper - Tranzactii de miliarde

Munca avocatilor de la DLA Piper este legata de foarte multe tranzactii care

implica piata de capital. “In principal am fost implicati, printre altele, in emiterea de

opinii legale, consultanta specializata cu privire la interpretarea si implementarea in

activitatea clientilor nostri a prevederilor din legislatia specifica, inclusiv aspecte de

noutate, rapoarte de due-diligence asupra activitatilor societatilor care se supun

legislatiei pietei de capital, redactare de contracte privind instrumente financiare

derivate, aspecte specifice de guvernanta corporativa, oferte publice primare si

secundare, programe de distributie de actiuni catre salariati precum si delistarea

unor societati de pe piata Rasdaq”, spune Marian Dinu (foto).

DLA Piper, prin birourile sale din Bucuresti si Londra, a asistat Ministerul

Finantelor, in legatura cu emisiunile de obligatiuni de stat efectuate de Guvernul

Romaniei, prin intermediul Ministerului Finantelor, in cadrul Programului MTN,

program ce are o valoare totala de 15 miliarde de euro. 

”Aceasta tranzactie a implicat actualizarea prospectului de baza si de emiterea a

doua serii de obligatiuni denominate in dolari cu maturitati de 10 si 30 de ani, in

valoare totala de 2 miliarde euro, care au avut loc in primul trimestru al anului 2014

si respectiv de emiterea unei noi serii de obligatiuni denominate in euro cu

maturitate de 10 ani, in valoare de 1,5 miliarde euro, care a avut loc in ultimul

trimestru al anului 2014. Toate aceste emisiuni de obligatiuni au fost facute pe

piata externa si au fost intermediate de banci internationale precum BNP Paribas,

Citibank sau JP Morgan. Emisiunea efectuata in dolari americani cu maturitate de

30 ani a reprezentat emisiunea cu cea mai lunga maturitate din istoria emisiunilor

de obligatiuni efectuate de Romania, iar oferta statului a fost suprasubscrisa de

peste 5 ori”, explica Alexandra Ovedenie (foto), Counsel, Head of Finance &

Projects DLA Piper Dinu SCA. 

Casa de avocatura a avut multe proiecte si in afara granitelor. 

”Putem mentiona aici asistenta acordata in cadrul emisiunilor de obligatiuni de stat

efectuate de Guvernul Romaniei, prin intermediul Ministerului Finantelor, in cadrul

Programului MTN si care a fost un proiect complex implicand atat avocati locali cat

si drept strain. Proiectul a implicat revizuirea si actualizarea prospectului de tara si

pregatirea si revizuirea din perspectiva dreptului roman si englez a  documentelor

tranzactiei, emiterea de opinii juridice care au acoperit diverse aspecte legale atat

pe drept roman cat si si american, inclusiv in legatura cu cerintele de inregistrare a

obligatiunilor in baza Legii Valorilor Mobiliare a Statelor Unite ale Americii. In plus,

la inceputul acestui an DLA Piper a oferit consultanta juridica unui mare depozitar

strain, in legatura cu un proiect complex de custodie de valori mobiliare printr-un

custode roman, mecanism care a implicat in final, in mod practic, setarea cadrului

legal si contractual necesar pentru ca ultima emisiune de obligatiuni efectuate de

municipiul Bucuresti sa poata fi disponibila investitorilor straini pe piete

internationale”, detaliza Andrei Stoica (foto), Associate Finance & Projects DLA

Piper Dinu SCA.

Vorbind despre cele mai complicate proiecte, Marian Dinu s-a oprit la tranzactiile constand in emisiuni de

obligatiuni de stat, precizand ca exista deja o practica, iar documentatia juridica, desi nu este standardizata,

este intr-o forma cunoscuta participantilor la tranzactie. ”In aceste tranzactii insa momentul la care are loc

emisiunea este esential si poate sa determine succesul sau insuccesul subscrierii (de ex. din cauza unor factori
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politici precum alegeri, schimbari in Guvern, publicarea unor rapoarte ale Comisiei Europene cu privire la

Romania, etc). Din acest motiv se lucreaza intotdeauna contra cronometru, cu termene stranse si cre trebuie

respectate, iar volumul de munca este foarte mare (mai ales in cazul pregatirii sau actualizarii prospectului de

baza). Un alt element de dificultate specific proiectelor care implica legislatia pietei de capital dar si a legislatiei

conexe (incluzand aici implemntarea MiFID si EMIR) provine din  natura uneori extrem de tehnica a legislatiei

specifice, fiind necesare cunostinte nu doar juridice, ci si economice, pentru a o intelege. Spre exemplu, in ceea

ce priveste asistenta juridica acordata in vederea setarii cadrului necesar accesului unui depozitar strain la

valorile mobiliare romanesti listate in Romania, dificultatea a provenit mai ales din necesitatea de corelare a

legislatiei romanesti aplicabile (modificata recent pentru a permite un anumit sistem de conturi gen omnibus/

nominee la depozitarul central) cu cerintele depozitarului strain de implementare a unui anumit sistem de

conturi”, sustine Country Managing Partnerul DLA Piper Dinu SCA.

Maravela& Asociatii - Cele mai interesante proiecte, din sfera RASDAQ si AeRO

Maravela& Asociatii poate mobiliza in cazul proiectelor  legate de piata de capital o echipa complexa,

compusa din cel putin 5 avocati, dintre care doi sunt parteneri si un senior associate. 

Avand in portofoliu o paleta larga de clienti, firma este pregatita sa le raspunda in

functie de cerinte. „Este vorba de categorii din cele mai diferite, de la societati

listate care au nevoi specifice de asistenta si reprezentare, pana la companii care

investesc pe piata de capital, care doresc sa se listeze sau care nu sunt nici

investitori nici societati listate dar au nevoie de asistenta cu privire la diferite

aspecte generate de interactiunea cu societati listate”, explica Marius Patrascanu

(foto), Partener Maravela& Asociatii.

Si in cazul onorariilor exista flexibilitate. ”Si in acest domeniu, structura onorariilor

difera foarte mult in functie de tipul, complexitatea si durata proiectului. Se stabilesc de la rate orare la onorarii

globale si chiar si abonamente lunare pentru activitati de “mentenanta” a societatilor listate din perspectiva

guvernantei corporative si a obligatiilor de raportare. In ceea ce ne priveste, onorariile pentru asistenta si

reprezentare juridica in proiecte cu componenta de piete de capital sunt pe deplin integrate in politica generala

de onorarii a firmei. Astfel, in niciun caz nu se percep onorarii mai mari sau mai mici strict din considerentul ca

este vizat domeniul pietei de capital”, subliniaza Marius Patrascanu.

In legatura cu cele mai interesante proiecte, avocatul spune ca au venit din sfera RASDAQ si AeRO. ”In primul

caz, deoarece a fost necesara cooperarea cu autoritatile relevante in vederea solutionarii unor aspecte

nereglementate, iar in al doilea caz datorita noutatii pietei. Un alt proiect interesant a constat intr-un litigiu –

finalizat cu succes - referitor la contestarea conditiilor in care a avut loc o oferta de preluare obligatorie

desfasurata de unul dintre clientii firmei”, afirma Partenerul Maravela& Asociatii. 

Schoenherr si Asociatii SCA - Multe proiecte cu o componenta internationala

Echipa Schoenherr si Asociatii SCA de piata de capital include patru avocati,  coordonati de Narcisa Oprea.

Firma a acordat asistenta in afaceri variate incluzand emisiuni de obligatiuni (cum ar fi programul de emisiune de

obligatiuni in valoare de 500 milioane euro derulat de Primaria Municipiului Bucuresti), emisiuni de actiuni (cum

ar fi majorarea de capital social in derulare a Bancii Comerciale Carpatica in valoare de aproximativ 25 milioane

euro), programe de rascumparare (cea mai mare oferta de rascumparare derulata pana in prezent in Romania),

oferte publice secundare sau preluari de companii listate. 

”Totodata furnizam consultanta clientilor nostri pe diverse probleme de

reglementare legate de adunarile generale ale actionarilor, guvernanta corporativa,

obligatii de raportare, distributia de unitati de fond pe teritoriul Romaniei,

implementarea directivei administratorilor de fonduri de investitii alternative”, arata

Narcisa Oprea.

Casa de avocatura a fost implicata atat in IPO, SPO cat si in emisiuni de

obligatiuni. ”Mandatul avocatilor nostri difera in functie de structura proiectului,

precum si de calitatea clientului in cadrul acestuia. Astfel, de cele mai multe ori am

asistat intermediarii, insa au fost si cazuri in care am asistat emitentii sau

actionarii vanzatori. Mandatul cel mai extins al unui avocat in cadrul acestui proces

consta in redactarea prospectului, precum si in asistenta la structurarea proiectului

si cu privire la orice aspecte de reglementare ridicate de proiect”, mai spune

Partenerul Schoenherr si Asociatii SCA.

Avocatul mentioneaza faptul ca nu sunt putine “proiectele in care exista o componenta internationala cum ar fi

faptul ca anumite documente ale tranzactiei sunt guvernate de legea engleza sau se plaseaza instrumentele

financiare in alte jurisdictii. Plasamentul instrumentelor financiare in Statele Unite ale Americii ridica cele mai

multe provocari legale. In astfel de cazuri facem echipa cu avocati cu drept de practica pe legea din SUA sau

din Marea Britanie”. 

In ceea ce priveste proiectele complicate, Narcisa Oprea ne-a oferit mai multe exmple. „Programul de emisiune

de obligatiuni al Primariei Municipiului Bucuresti, oferta publica secundara de actiuni Transgaz si plasamentele

private accelerate. Toate acestea au fost proiecte mai dificile pe motiv ca fie erau proiecte de pionierat, fie au

adus elemente de inovatie fata de practica preexistenta in Romania”, aminteste profesionistul Schoenherr.

Competitia pentru a castiga un proiect este acerba 

„Onorariile variaza atat in functie de proiect (la unele proiecte de mai mica anvergura se

lucreaza pe onorarii orare, in vreme ce la proiectele mari exista de regula un onorariu

maxim negociat care se bazeaza pe anumite ipoteze de lucru). Dat fiind numarul mic
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de tranzactii de cele mai multe ori competitia pentru a castiga un proiect este acerba si

are impact si asupra nivelului onorariilor.” 

Narcisa Oprea, Partener Schoenherr si Asociatii SCA

Tuca Zbarcea& Asociatii  - Argumente puternice in fata unor prevederi legale neclare

 

Cu un portofoliu de clienti vast (de la emitenti listati de ani buni, investitori, SAI-uri, SSIF-uri si banci de renume,

pana la BVB, Depozitarul Central), firma Tuca Zbarcea& Asociatii este recunoscuta, in primul rand, pentru

expertiza tehnica foarte buna si capacitatea de a gasi solutii la structuri si problematici noi pentru piata

romaneasca. De asemenea, departamentul de litigii a capatat o foarte buna reputatie in proiecte privind aspecte

sensibile, precum probleme de concertare, de relatie cu actionarii minoritari sau unde legislatia este neclara.

„Firma noastra, Tuca Zbarcea & Asociatii, a acordat asistenta in cateva SPO

lansate de actionari care au dorit sa isi valorifice participatia prin aceasta

modalitate si a acordat consultanta in ceea ce priveste evaluarea lansarii unor

potentiale IPOs. In zona emisiunilor de obligatiuni, echipa noastra a efectuat

analize pentru diversi emitenti privind conditiile si obligatiile impuse de emisiunea

de obligatiuni, a redactat manuale de conformitate cu statutul de emitent de

obligatiuni si, printr-o argumentatie ampla avand la baza reglementari interne, U.E.

si practici internationale, a reusit sa convinga ASF de conformitatea cu legea a

unei emisiuni de obligatiuni convertibile automat in actiuni – o noutate pentru piata

romaneasca”, mentioneaza Silvana Ivan. 

Unul dintre proiectele transfrontaliere de o anvergura si complexitate remarcabile in care profesionistii firmei au

fost implicati a vizat achizitia de catre Erste Group Bank (Austria) a participatiei SIF-urilor in BCR, printr-un

mecanism de achizitie directa contra numerar, combinat cu un aport de actiuni BCR in Erste in schimbul unor

actiuni Erste nou-emise. ”De asemenea, am acordat asistenta in stabilirea de relatii contractuale cu custozi

globali de catre Depozitarul Central.In plus, mandatele in care multinationale listate pe bursele europene ofera

pachete de actiuni angajatilor filialelor din Romania sunt alte proiecte in care avocatii departamentului nostru de

piete de capital se implica in mod frecvent”, mai spune avocatul. 

Vorbind despre cele mai grele proiecte, Silvana Ivan precizeaza ca, la fel ca in orice domeniu juridic, sunt cele in

care elemente esentiale depind de prevederi legale neclare, avocatul trebuind sa poata livra clientului o structura

de implementare (fundamentata mai ales pe expertiza proprie in intelegerea sistemului si, eventual, pe abordarea

internationala in spete similare) care sa raspunda nevoilor sale si sa asigure un risc minim in fata unui control

din partea ASF sau a unei instante. „De multe ori, astfel de proiecte implica si un efort paralel de a convinge

argumentat ASF in a emite un punct de vedere oficial cu privire la maniera de interpretare a normelor neclare in

linie cu abordarea in care avocatul crede. Atunci cand se obtin asemenea clarificari, reusita este pentru intreaga

piata, in sensul ca toti jucatorii vor putea pe viitor sa beneficieze de un cadru juridic clar. Elemente de

complexitate specifice pietei de capital au fost generate de inexistenta reglementarilor locale pentru anumite

produse/mecanisme (de unde si provocarea de a putea argumenta viabilitatea acestora exclusiv pe baza

principiilor generale relevante sau de a propune si obtine in timp util completari/modificari legislative) sau de

situatiile in care nu exista practica locala/cele cu aplicare unica (probleme ce tin de functionarea Depozitarului

Central, a burselor de valori, Fondului de compensare a investitiilor). La fel de dificile sunt si proiectele care

implica multe parti (si nevoia de a ajunge la un numitor comun), precum – in cazul nostru – mandatul vizand

achizitia actiunilor in BCR de la SIF-uri, si cele in care nu exista reglementari clare sau practica locala”, declara

Partenerul Tuca Zbarcea& Asociatii. 

In acest moment, firma are in derulare mai multe proiecte in domeniul pietelor de capital, inclusiv litigii relevante.

„De exemplu, in prezent acordam asistenta in litigii intre actionari si emitenti (actionand de partea emitentilor) in

privinta respectarii drepturilor minoritarilor si probleme aferente listarii pe AeRO. De asemenea, un alt mandat

vizeaza analiza fezabilitatii unei structuri investitionale si redactarea unui ghid de gestionare a informatiilor

despre emitenti si de conduita investitionala pentru un investitor institutional. Totodata, asistam in gestionarea

problemelor corporative aferente unei importante societati listate si asiguram implementarea mai multor oferte

de actiuni catre salariatii unor multinationale” arata Silvana Ivan. 

Echipa este formata din cinci avocati, coordonarea curenta fiind asigurata de Silvana Ivan, in timp ce aspectele

de strategie generala sunt solutionate de catre Stefan Damian, Deputy Managing Partner. Casa de avocatura

urmareste sa-si consolideze reputatia privind expertiza tehnica pe care o detin profesionistii specializati in

domeniul pietelor de capital, promovarea acesteia prin workshopuri aplicate si traininguri pe probleme-cheie

dedicate clientilor. De asemenea, intarirea relatiilor cu firmele de investitii, pentru promovarea unor oferte

agregate este o linie de actiune importanta Tuca Zbarcea& Asociatii.

De regula clientii solicita onorarii fixe 

 „Tipul de onorariu aplicat variaza in functie de natura proiectului si vechimea,

performanta si pozitia avocatilor implicati. Astfel, avem clienti pentru care acordam

asistenta juridica in mod curent, cu care avem onorarii orare; in ceea ce priveste

proiectele punctuale, de regula clientii solicita onorarii fixe (cap fee). Varianta

onorariului de succes a fost aplicata rar in acest domeniu.”

Silvana Ivan, Partener al Tuca Zbarcea&Asociatii
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