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Alina Popescu (Maravela & Asociatii): Judecând după
evoluția în S1, creșterea este un pariu deja câștigat. Tatonări
pentru deschiderea unui birou într-o altă jurisidicție si

discutii cu privire la aderarea la o rețea internațională
25 August 2015   |   Andrei Delcet

Managing Partnerul firmei de avocati spune ca deschiderea unui nou birou a devenit o perspectivă reală,

urmand a se realiza până la sfârșitul anului sau cel târziu anul v iitor.

 Tweet

Maravela & Asociatii estimeaza in

2015 o crestere intre 30% si 50%,

în funcție de evoluția în a doua

jumătate a anului. Avansul

provine dintr-un număr mare de

arii de practică, predominante

fiind M&A, Corporate &

Commercial, Pharma &

Healthcare, Litigii & Arbitraj,

Insolvență, Taxation, White

collar crime, Real Estate.„Și în

acest an avem un avans

substanțial al volumului de muncă

și al încasărilor, comparativ cu

aceeași perioadă din cursul anului

trecut. Judecând după evoluția în primele luni ale anului, creșterea este un pariu deja câștigat’’, a

declarat pentru BizLawyer Alina Popescu, Managing Partner Maravela & Asociatii (foto). 

Firma este implicata în tranzacții M&A în derulare cu valori cumulate de peste jumătate miliard EUR, în domenii

precum energie regenerabilă, producție de bunuri industriale și de larg consum, real estate, dar, spune partenerul

Marius Patrascanu, informatiile referitoare la aceste proiecte sunt deocamdata confidentiale. ’Cele mai

importante proiecte se află încă în derulare’, a explicat Patrascanu.

Pe de alta parte, Alina Popescu a precizat ca volumul de activitate și succesele obținute au arătat că zonele de

litigii & arbitraj și white collar crime reprezintă puncte forte ale firmei - atât sub aspectul know-how-ului, cât și al
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încasărilor - în aceeași măsură ca

tranzacțiile M&A și aria

corporate/commercial. In acest context,

dreptul fiscal, insolvența, litigii & arbitraj,

white collar crime și IP sunt domeniile pe

care Maravela & Asociatii se va concentra

cu precădere. Fără a putea da nume,

printre clienții reprezentati  în aceste

domenii pot fi mentionati: (i) unul din liderii

mondiali în domeniul producției de echipamente sportive, (ii) un lider global

în domeniul producției de echipamente și dispozitive medicale, (iii) divizia

financiară a unuia dintre cei mai mari producători de autoturisme și

autovehicule utilitare la nivel mondial; (iv) unul din liderii europeni în

domeniul rețelelor edilitare de alimentare cu apă. 

Efectivul actual de profesioniști oscileaza în jurul numărului 20, incluzând

practicienii în insolvență și consultanții fiscali. Firma este într-un proces de

recrutare continuă, și în viitorul apropiat ar putea ajunge la 30 de

colaboratori. ’În același timp, suntem în tatonări referitor la deschiderea

unui birou într-o altă jurisidicție, unde un număr de clienți locali ne-au

solicitat ajutorul în vederea coordonării asistenței juridice locale cu privire la

câteva proiecte mari de investiții de lungă durată’, a adaugat Alina

Popescu.

Managing Partnerul firmei de avocati spune ca deschiderea unui nou birou a

devenit o perspectivă reală, urmand a se realiza până la sfârșitul anului sau

cel târziu anul viitor. 

Casa de avocatura poarta discutii cu privire la aderarea la o rețea internațională de firme de avocatură cu

reputație excelentă. „Insă, sub nicio formă, nu se va pune problema unei fuziuni, ci a unei relații de tip

colaborare'', a punctat Marius Patrascanu. 

In 2015, firma a avut doar doi clienți cu restanțe mai mari de 90 zile, sumele fiind de asemenea mici. „Acest fapt

se datorează pe de o parte faptului că ne străduim să configurăm aranjamentele financiare de așa manieră încât

să fie potrivite pentru proiect și tipul de client, iar pe de alta unei anumite selecții pe care o practicăm cu privire

la clienții și mandatele pe care le deservim. Experiența îndelungată în avocatura de business de înalt nivel ne-a

învățat să discernem”, a nuantat Marius Patrascanu.

Politica de onorarii a rămas constantă, în sensul adaptării onorariilor la tipul de client și proiect. Din acest motiv,

plaja de onorarii este foarte largă. Ratele orare au devenit mai puțin importante, întrucât în marea majoritate a

cazurilor se lucrează pe bază de estimări stabilite în funcție de durata și gradul de dificultate al lucrărilor.

Anul 2014 a fost unul de crestere substantiala pentru firma Maravela & Asociatii. Firma si-a consolidat pozitia

in topul caselor de avocatura de business, fapt atestat de numeroasele premii castigate pentru ariile de practica

cu traditie pentru avocatii firmei, precum M&A, Corporate, Energie & Resurse Naturale, si de prezenta in

directoare internationale precum Best Lawyers si Chambers Europe. Totodata, anul 2014 a adus recunoasterea

firmei si in domenii de nisa precum Insolventa, Litigii – mai ales cele fiscale – precum si Drept Penal al

Afacerilor.

Citeste si

Secretele unei evolutii de exceptie, remarcata si de The Lawyer. Maravela & Asociatii si-a dublat cifra

de afaceri in 2014, pe o crestere exponentiala a numarului de clienti

De remarcat si o alta performanta, vizibila de asta data la inceputul anului 2015: Maravela & Asociatii a fost

selectata si pe lista scurta a firmelor de avocatura din Romania ce concureaza la titlul de Firma Anului, acordat

de prestigioasa publicatie britanica The Lawyer. 

Citeste si 

ZRP si Maravela au intrat pe lista scurta a premiantilor „The Lawyer European Awards 2015”. Cine

sunt ceilalti candidati la titlul de ‘Firma anului’
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