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Maravela & Asociații: 2017 pare a fi anul investițiilor majore în domeniul

birourilor și în cel comercial. Apetitul investitorilor nu se manifesta doar în direcția

dezvoltarii unor proiecte noi, ci și pentru reactivarea celor puse în așteptare în

ultimii ani

Piata de Real Estate s-a revigorat simtitor in prima parte a anului 2017. Daniel Vinerean, Managing

Associate la Maravela & Asociatii, subliniaza faptul ca apetitul investitorilor nu se manifesta doar in

directia dezvoltarii unor proiecte noi, ci si pentru reactivarea unor proiecte deja demarate si puse, din

diverse motive, in asteptare in ultimii ani. ”Au aparut in piata jucatori importanti, bine capitalizati, care au

resursele si expertiza necesare unor dezvoltari de anvergura si de durata.Chiar si bancile se arata mai

dornice in a finanta proiecte noi, pe care le aleg insa cu mai multa atentie, scopul urmarit nefiind doar

prezenta pe piata de profil, ci si realizarea unor investitii solide, lipsite de riscuri semnificative”, explica

avocatul.

Bancile au dat drumul banilor pentru afacerile din domeniul Real Estate. Mihai Buciuman, Managing Associate

la Maravela & Asociatii, atrage insa atentia ca institutiile sunt mai prudente, finantarile acordate fiind mai bine

analizate in vederea limitarii riscurilor pe termen scurt si chiar, lung. ”O astfel de deschidere, chiar daca limitata,

vine in contextul in care lucrurile in piata de Real Estate s-au asezat, investitorii speculativi au disparut si, in

general, piata a dobandit o oarecare maturitate. Cea mai mare parte dintre tranzactiile in care au fost implicati

avocatii firmei noastre au fost tranzactii noi, solicitarile de servicii venind nu doar din partea unor investitori noi

pe piata romaneasca, ci si din partea unor investitori care au decis sa-si diversifice domeniul de activitate”, adauga

expertul.

In cazul tranzactiilor cu componenta de Real Estate, reducerea riscurilor, dar si asigurarea finantarilor, in situatia in

care se apeleaza la ajutorul bancilor, raman cele mai dificile aspecte in orice proiect. “Si asta pentru ca atat

investitorii, cat si bancile, dau dovada de prudenta si isi fac planuri pe termen lung. In general, domeniul de Real

Estate si Constructii utilizeaza aceeasi schema de garantii ca si pana acum. Discutam asadar de garantii reale

imobiliare, garantii reale mobiliare (cu precadere constituite asupra actiunilor/partilor sociale emise de vehiculele

investitionale) si garantii corporatiste ce angajeaza, de regula, societatile “mama”. Cele mai frecvente sunt

finantarile acordate de banci, dar de cele mai multe ori acestea sunt conditionate de finantari sau angajamente

consistente din partea actionarilor. Frica cea mai mare cand vine vorba dspre acordarea unei finantari are de-a face

cu capacitatea imprumutatului de a rambursa sumele acordate in contextul unei piete care, desi maturizate in urma

crizei, se dovedeste destul de sensibila la influente negative din zona politicului”, detaliaza Daniel Vinerean.

“Stabilitatea pietei de Real Estate, dublata de stabilitatea politica si macroeconomica, va juca un rol esential in
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viitoarele tranzactii din acest domeniu. Desi avem de-a face cu o piata maturizata in urma crizei, orice influente

negative venite din aceste domenii ar putea descuraja investitiile pe termen lung atat de necesare. Pe langa

aceasta stabilitate, va conta mentinerea dorintei bancilor de a finanta acest domeniu ce a oferit numeroase

surprize neplacute in trecut.”

Daniel Vinerean, Managing Associate la Maravela & Asociatii 

 

Este anul investitiilor in birouri si in comercial 

Profesionistii Maravela & Asociatii spun despre 2017 ca pare a fi anul investitiilor majore in domeniul birourilor

si in cel comercial. “Vorbim in primul rand de proiecte noi care au adoptat standarde ecologice de construire si

care au pus un mare accent pe eficienta energetica in exploatarea ulterioara. In ultimul an am avut proiecte ce au

tinut in primul rand de investitii si achizitii noi, solicitarile venind din partea unor clienti cu care am dezvoltat o

relatie profesionala solida, durabila. S-au cumparat terenuri, cladiri si afaceri cu potential”, precizeaza Daniel

Vinerean.

“Am mai observat o indreptare inspre proiectele ‘mixed use’ care combina rezidentialul cu birouri sau comercialul

cu birouri. Aici se pot folosi sinergetic spatiile de parcare care pot fi ocupate atat de clienti, cat si de rezidenti. De

asemenea, unii dezvoltatori de mall-uri au fructificat terenul rezervat pentru extinderi ulterioare in scopul

construirii de birouri. Acesta este un semn ca pe timp ce un segment de piata s-a maturizat, celalalt mai are loc de

crestere”, adauga Mihai Buciuman.

De cele mai multe ori, tranzactiile imobiliare au o componenta multidisciplinara. Fie ca este vorba de domeniul

sanatatii, al energiei sau de domeniul agriculturii, transferul unei afaceri implica, in majoritatea cazurilor, si

preluarea de bunuri imobile.

Daniel Vinerean aminteste faptul ca firma de avocatura a fost implicata, in ultimul an, in cel putin 12 tranzactii

majore care au ajuns, cu bine, la final. Domeniile din care provin clientii care au solicitat sprijinul specialistilor

sunt extrem de variate, de la sanatate si servicii, pana la retail si productie.

Pe agenda de lucru a avocatilor au fost si tranzactii imobiliare “pure”. “Unul dintre clientii nostri majori este un

important operator de parcari la nivel european, acesta planuind dezvoltarea de parcari nu doar in Bucuresti, ci si

in alte orase importante ale tarii”, spune Daniel Vinerean.

”De asemenea, anul acesta am finalizat etapele principale ale unei dezvoltari tip ‘greenfield’ alaturi de un

important producator de piese auto german. Am trecut proiectul prin toti pasii de la primul contact cu vanzatorul

terenului pana la construirea si autorizarea unei facilitati de productie”, completeaza Mihai Buciuman.

Calculele celor doi avocati arata ca tranzactiile “pur imobiliare” reprezinta aproximativ 40% din totalul

activitatilor de consultanta si asistenta in domeniul de Real Estate si Constructii.

“Am avut mai multe proiecte cu o puternica componenta de Real Estate. De la achizitia de bunuri imobiliare

destinate desfasurarii de activitati medicale pana la proiecte de infrastructura urbana, toate acestea au necesitat si

necesita in continuare contributia esentiala a avocatilor nostri specializati in domeniul Real Estate si Constructii.

Am finalizat mai multe proiecte in acest an, cele mai importante fiind achizitia unei unitati spitalicesti complet

functionale si transferul dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri destinate exploatarii agricole

intensive”, mai spune Mihai Buciuman.
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“Cele mai des intalnite solicitari venite din partea clientilor nostri vizeaza verificarea titlurilor de proprietate si

asigurarea garantiilor necesare asigurarii investitiilor efectuate. Prin urmare, avocatii nostri sunt chemati sa

efectueze analize juridice complexe si ca conceapa documente care sa limiteze, pe cat mai mult posibil, riscurile

asociate tranzactiilor din domeniul de Real Estate. De asemenea, negocierea si stabilirea relatiilor contractuale

cu bancile finantatoare sunt alte servicii extrem de solicitate firmei noastre.”

Mihai Buciuman, Managing Associate la Maravela & Asociatii

Proiecte majore 

Specialistii Maravela & Asociatii au fost implicati in foarte multe proiecte importante in ultimul an. ”Pentru a le

numi doar pe cele mai complexe, aratam ca am asistat un important furnizor de servicii medicale in achizitia unei

unitati spitalicesti complet functionale, am fost alaturi de un important operator de parcari la nivel european cu

ocazia dezvoltarii unor proiecte in Bucuresti si Timisoara si am consiliat un investitor cheie in domeniul

petrochimic in achizitia unei parti semnificative dintr-un combinat petrochimic, achizitie ce a necesitat o atentie

sporita pe segmentul bunurilor imobile transferate cu aceeasi ocazie. Desi toate proiectele in care am fost implicati

au impus o abordare multidisciplinara, poate cele mai serioase probleme au fost ridicate de proiectele ce au

necesitat consultanta legata de legislatia aplicabila concesiunilor publice si parteneriatului public privat si care

ne-au fost incredintate de clientul nostru, operator de parcari urbane”, precizeaza Daniel Vinerean.

Firma de avocatura a fost implicata si in tranzactii desfasurate in mai multe jurisdictii. “Va putem spune ca am

asistat un important furnizor de servicii medicale la nivel european ce a ales sa isi extinda reteaua din Romania. Cu

aceasta ocazie am colaborat indeaproape cu firme de avocatura reprezentative nu doar la nivel european, dar si

mondial. Au fost situatii in care firma noastra a actionat atat ca si leading counsel, dar si sub directia fixata, de

partenerii nostri, la nivel European”, subliniaza Daniel Vinerean.

La randul sau, Mihai Buciuman aminteste ca au asistat un mare producator de mijloace de transport european cu

unitati de productie in Romania la tranzactionarea unei parti din control si integrarea facilitatilor de productie

intr-un consortiu euro-atlantic. Echipele de avocati implicate provin din cel putin cinci jurisdictii.

“Clientii care ne-au solicitat servicii juridice cu o importanta componenta de Real Estate sunt, in general, clienti cu

importante resurse financiare si o bogata cultura de business. Sunt clienti care inteleg contextul actual al pietei de

Real Estate si care fac investitii pe termen lung, asumate si bine gandite”, mentioneaza Daniel Vinerean.

Program incarcat pentru Departamentul de Real Estate 

Departamentul de Real Estate al Maravela & Asociatii a avut foarte mult de lucru anul acesta. Echipa a incheiat

déjà mai multe proiecte si are multe altele in lucru. ”Nu putem spune ca avem proiecte in stand-by, eventual le

putem caracteriza drept proiecte ce urmeaza a-si gasi o alta finalitate decat cea preconizata initial. Numarul de

proiecte a fost unul in continua crestere, interesul clientilor pe aceasta zona fiind unul tot mai prezent, fapt ce a

condus la o crestere a nivelului de incasari provenite strict din Real Estate si Constructii”, declara Daniel

Vinerean.
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Echipa de Real Estate din cadrul firmei Maravela & Asociatii este condusa de avocatii parteneri Gelu Maravela, 

Alina Popescu si Dana Radulescu si include si avocati seniori, respectiv Daniel Vinerean si Mihai Buciuman.

Contributia fiecarui membru al echipei este valoroasa si a condus la finalizarea cu succes a tuturor proiectelor in

care am fost implicati.

Departamentul include in acest moment 5 avocati cu o bogata experienta practica in acest domeniu, dar planurile

de viitor ale firmei urmaresc extinderea echipei cu cel putin 3 noi avocati care sa sporeasca expunerea Maravela

& Asociatii pe acest segment.

”Avocatii nostri se implica total in proiectele ce le sunt incredintate, abordarea multidisciplinara si inovatoare fiind

un mod de lucru obisnuit in activitatea firmei noastre. Cu titlu de exemplu, aratam ca avocatii nostri au gasit solutii

inovatoare si ingenioase legate de abordarea modalitatilor de realizare a parteneriatului public privat in proiectele

de dezvoltare a infrastructurii urbane in contextul noilor reglementari aplicabile domeniului achizitiilor publice”,

puncteaza Daniel Vinerean.
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