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Proiectele avocaților de Capital markets de la Maravela & Asociații. Gelu Maravela

(MP): Discutam în prezent cu doi clienți referitor la investiții si obțineri de

finanțare prin potențiale listari pentru anul viitor

Avocatii se asteapta ca 2017 sa aduca listari de succes la bursa. Ei isi bazeaza previziunile pe pastrarea

trendului ascendent al economiei romanesti, dublat de consolidarea stabilitatii din 2016. Profesionistii 

Maravela & Asociatii cred ca noul an este unul in care pe piata de capital vor ‘domina’ companiile din

domeniul energetic, bancar si probabil din cel al serviciilor specializate.

”Succesul va apartine companiilor care au adoptat sau vor adopta standardele internationale in domeniul pietei de

capital si care inteleg ca o crestere sustenabila nu poate fi obtinuta fara o grija deosebita pentru o buna pozitionare

in ochii potentialilor investitori. Companiile interesate de lansarea unui IPO in anul 2017 ar trebui sa isi evalueze

foarte bine posibilitatile efective de aducere la indeplinire a unei astfel de operatiuni. Incepand de la pregatirea

documentatiei si pana la listarea efectiva, toate etapele unui IPO sunt importante, astfel incat o abordare serioasa si

pragmatica ar putea asigura succesul acestui demers”, subliniaza Daniel Vinerean, Managing Associate Maravela

& Asociatii.

Succesul tine si de reputatia firmei listate

Reprezentantul firmei Maravela & Asociatii spun ca ar trebui sa se tina cont de faptul ca in cazul unei listari

atragerea investitorilor nu depinde doar de contextul economic in care are loc evenimentul, ci si de reputatia si

stabilitatea firmei care se angajeaza in acest demers. ”Doar o companie consolidata din toate punctele de vedere isi

poate crea premisele unei imbinari de succes intre nevoia de finantare si obtinerea efectiva de randamente pentru

investitori”, puncteaza Daniel Vinerean.

Facand referire la „perlele” pe care statul se pregateste sa le scoata la bursa, avocatul este de parere ca listarea

Hidroelectrica, CEC Bank, Salrom, Posta Romana, Telekom Romania sau Aeroporturi Bucuresti va satisface in

primul rand nevoile acestora de finantare, randamentele investitorilor urmand a fi, cel putin in prima faza,

moderate.

In cazul firmelor private, alegerea bursei in vederea listarii reprezinta o chestiune ce tine de planurile de dezvoltare

ale fiecarei entitati in parte. „In vreme ce unele societati vizeaza dezvoltarea pe piata romaneasca, altele au in

vedere o expansiune globala ce poate fi realizata prin listarea pe o piata reglementata de renume international.

Faptul ca exista totusi companii puternice care doresc sa se listeze pe Bursa de Valori Bucuresti reprezinta un

semnal pozitiv dat investitorilor interesati de piata locala”, explica expertul Maravela & Asociatii.
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Potential vizibil de crestere

La randul sau, Gelu Maravela, Managing Partner Maravela & Asociatii, declara ca exista cu siguranta potential

de crestere in anul 2017, comparativ cu 2016. „Clientii par relativ prudenti cu privire la folosirea acestui

instrument de finantare privit ca alternativa la utilizarea sistemului bancar. Incercam sa-i incurajam in aceasta

directie prezentandu-le concret avantajele si beneficiile folosirii unor astfel de mecanisme de atragere de capital.

Pe de alta parte, accesul la astfel de instrumente nu este unul tocmai facil, fie ca vorbim despre obtinerea

informatiilor, de faptul ca procedurile sunt complicate si de costurile de listare ce nu sunt extrem de accesibile.

Prin urmare, atitudinea uneori rezervata a clientilor interesati de acest domeniu este justificata”, adauga avocatul.

In 2016, echipa Maravela & Asociatii a avut situatii juridice legate mai ales de reglarea participatiilor in diferite

societati listate la bursa. Profesionistii au oferit consultanta nu doar pentru maximizarea profiturilor, dar si pentru

minimizarea pierderilor. De asemenea, au furnizat analize juridice complexe unor clienti interesati de exituri de pe

piata de capital.

„Un mandat complex si in egala masura sensibil l-a reprezentat  asistenta acordata unui actionar semnificativ al

unei societati listate la bursa, care, in momentul deciziei exit-ului de pe piata reglementata, a hotarat retragerea din

actionariat. Procedurile ulterioare acestei decizii au urmarit restituirea contravalorii actiunilor detinute, fapt ce ne-a

determinat sa apelam la opinia unor experti evaluatori. Desi pana recent in practica s-a apelat in astfel de cazuri la

un singur expert, acest lucru ridicand deseori probleme legate de impartialitatea evaluarilor, am reusit numirea

unui consortiu de experti evaluatori. O astfel de solutie inovativa a adus beneficii substantiale clientului nostru”,

puncteaza Gelu Maravela.

Munca avocatilor axati pe practica de piete de capital a implicat si cateva discutii cu mai multi clienti importanti in

vederea pregatirii de IPO sau SPO. Proiectele insa ar trebui finalizate in prima parte a anului 2017, printre

motivele care au intarziat concretizarea acestora aflandu-se evolutia mai putin riguroasa a randamentelor pe bursa

in anul 2016. Firma are si cativa clienti internationali interesati de piata de capital din Romania si clienti romani

interesati de plasamente internationale, proiectele fiind in desfasoare.

Despre echipa Maravela& Asociatii

Departamentul Capital Markets al firmei se afla sub coordonarea lui Gelu Maravela. Din echipa fac parte patru

avocati ce detin solide competente teoretice si practice in domeniul Capital Markets. Dintre acestia, doi sunt

seniori. Din cazuza dificultatilor intampinate in 2016 de aceasta industrie, Gelu Maravela estimeaza o pondere de

5% a contributiei practicii la veniturile totale ale firmei.

„Clientii nostri sunt in general cunoscatori ai pietei de capital si mecanismelor sale de functionare. Sunt persoane

care inteleg avantajele oferite de finantarea prin mijloace alternative clasicelor imprumuturi bancare, dar si oameni

care apreciaza jocul matematic al evolutiilor randamentelor pe o piata reglementata. Discutam in prezent cu doi

clienti referitor la proiectele de investitii si obtineri de finantare prin potentiale listari pentru anul viitor, dar fiind

in stadii incipiente/de dezbatere aceste mandate, nu ne putem pronunta in acest moment mai pe larg in privinta

acestora”, mai spune liderul Maravela & Asociatii.
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