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Banking & Finance - Mandatele Maravela & Asociații au fost
îndeosebi în domeniul finanțărilor de proiecte. Avans de
40% a activității în această practică
27 Ianuarie 2016   |   S. E.

Avocatii spun ca se poate vorbi de o dezghețare timidă a finanțărilor în câteva sectoare de activ itate ale

industriei, în timp ce în alte sectoare de activ itate finanțările sunt la fel de ”reținute” precum au fost în

anii precedenți.
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Maravela & Asociatii a avut pe

masa de lucru, in primele zece

luni ale anului trecut, opt

finanțări din care patru închise

cu succes, o finanțare eșuată și

alte trei finanțări aflate în

derulare la acel moment. Șase

din cele șapte finanțări au fost

absolut noi. Comparativ cu anul

anterior, activitatea pe aceasta

practica inregistra o creștere de

40%, au precizat pentru

BizLawyer reprezentantii firmei,

intr-un raspuns la un chestionar

adresat firmelor de avocatura in

luna noiembrie. . . . 

Avocatii spun ca se poate vorbi de o dezghețare timidă a finanțărilor în câteva sectoare de activitate ale

industriei, în timp ce în alte sectoare de activitate finanțările sunt la fel de ”reținute” precum au fost în anii

precedenți. Tendința este data de faptul că anumite sectoare de activitate și proiecte punctuale sunt bancabile în

timp ce altele nu, dar și de faptul că băncile, în majoritatea lor, și-au rezolvat problema activelor toxice, ceea ce

le-a readus apetitul pentru finanțare. 

„Fără îndoială că se simte o deschidere constantă spre finanțare din partea băncilor. Totuși, spre deosebire de

anii trecuți, avem de a face cu o prudență rezonabilă și diligentă din partea acestora, care se manifestă în
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Aboneaza-te la stiri Posteaza un comentariu

analiza atentă a fiecărei cereri de

finanțare. Acest lucru are drept efecte o

documentare temeinică din partea

băncilor, un timp mai mare de aprobare și

acordare a finanțării, o mai atentă

evaluare a garanțiilor etc.”, a explicat

pentru BizLawyer Gelu Maravela,

coordonatorul casei de avocatura. In

opinia sa, mai usor primesc finantare

companii și proiecte din industria grea și ușoara, din domeniul energiei

regenerabile, din sectorul de real estate și agricultură, precum și din

sectorul serviciilor medicale. 

Condițiile care ar trebui să definească un proiect bancabil sunt aceleași ca

și în anii precedenți, și anume: potențial de desfacere, siguranța pieței de

desfacere, competitivitatea proiectului și potentialul de a se poziționa pe

piață, experiența și pregătirea echipei din spatele proiectului, contribuția

proprie în equity a antreprenorilor, identificarea riguroasă și realistă a

surselor de venit, comensurarea corectă, transparentă și previzibilă a

cheltuielilor, scenarii alternative și viabile pentru situații de criză, lipsa

oricăror suspiciuni / proceduri legale împotriva antreprenorilor privind

aspecte de evaziune fiscală și spălare de bani. Totuși, elementele de

noutate sunt date de atenția pe care o acordă finanțatorii unor sectoare ale

economiei care fie nu au fost afectate de criză, fie au fost puțin afectate și

unde proiectele sunt mai ușor de finanțat. Un exemplu dat de avocati este

sectorul agricol, care a avut performanțe constant pozitive, și unde proiectele au fost finanțate atât din fonduri

europene cât și din fonduri atrase de la bănci.

Pe de alta parte, garanțiile și/sau mixul de garanții este același ca și în perioada de bum economic, doar că

acum acestea sunt atent filtrate și selectate, evaluate riguros și dublate prin garanții personale de calitate.

Gelu Maravela a aratat ca finanțatorii se uită cu atenție nu doar la indicatorii de bancabilitate ai unui proiect,

dar și la evoluția și performanțele anumitor sectoare ale economiei care, fie nu au fost afectate de criză, fie au

fost puțin afectate. Totdată, se pune un accent mai clar pe aplicarea regulilor KYC și, în special, pe cele privind

suspiciunile / procedurile legale în materia evaziunii fiscale și a spălării de bani.

„Mandatele noastre au fost îndeosebi în domeniul finanțărilor de proiecte. În acest moment (noiembrie 2015,

N.R.) avem în derulare finanțări de proiecte tip green field în sectoarele agricol și servicii medicale, precum și

refinanțări ale unor activități din diverse sectoare industriale”, a adaugat Gelu Maravela. 

La finele anului trecut Maravela & Asociatii era implicata într-o fază incipientă si într-o tranzacție cu portofolii

de credite neperformante. Din experiența anilor trecuți avocatii spun că în astfel de tranzacții partea mai dificilă

nu este atât achiziționarea unui astfel de portofoliu, ci managementul recuperării creditelor din portfoliu după

achiziționare. Acest aspect s-a accentuat ca urmare a ultimelor modificări legislative și dezvoltări

jurisprundențiale. „Ar fi salutară reglementarea mai strictă a modalităților și procesului de recuperare a creditelor

de la debitori, dar și transmiterea nealterată a tuturor drepturilor pe care le avea banca față de debitori ca urmare

a vânzării portofoliului de credite”, a nuantat Gelu Maravela. 

Printre cele mai complexe proiecte de finantari in care a fost implicata firma in 2015 de amintit sunt finanțarea a

două proiecte tip green field în domeniul serviciilor medicale, precum și refinațarea unui credit sindicalizat în

domeniul industriei grele. 
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