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Avocații Maravela & Asociații asista clienți în trei achiziții ale unor ferme agricole

integrate. Cel mai complex proiect legat de agricultura a presupus implementarea

unei structuri de tip holding cu finanțari provenite de la instituții financiar-bancare

și fonduri de investiții

Proiectele din domeniul agriculturii aflate pe masa de lucru a avocaților Maravela & Asociații sunt, în

special, din sfera M&A, presupunând achiziții de ferme (terenuri și echipamente agricole). „Asistența în

aceste proiecte este pluridisciplinara, incluzând aspecte de drept financiar-bancar - în egala masura

asistența privind fonduri europene - real estate și construcții, regulatory & compliance etc”, declara Gelu

Maravela, Managing Partner Maravela & Asociații. 

În acest moment, interesul investitorilor pentru agricultura este unul moderat, Gelu Maravela caracterizându-l ca

fiind „mai degraba stabil decât febril”. Sunt cautate suprafețe mai mari în zone cu potențial de irigare sau în care

cantitațile de precipitații sunt mai mari, de-a lungul anului.

„Se dorește cu precadere achiziționarea unui business integrat (cu tot cu silozuri, echipamente etc.), fiind preferata

afacerea „la cheie” de catre unii investitori. În practica noastra am abordat, la cererea unui investitor, un proprietar

de business agricol dar, nedorind înstrainarea business-ului, cel din urma a refuzat negocierile. Cu privire la preț,

în cele mai multe dintre cazurile pe care le-am gestionat, acesta era deja agreat de clienții noștri, atât de partea

cumparatorului cât și a vânzatorului”, explica liderul Maravela & Asociații.

Echipa firmei de avocatura reprezinta clienți în vederea achiziționarii a trei ferme agricole integrate (terenuri,

echipamente, silozuri, efective de animale). Doua dintre acestea sunt în preajma finalizarii, iar cel de-al treilea

proiect este în procedura avansata de due diligence.

Proiectele sunt coordonate de Gelu Maravela, Managing Partner. Din  echipa fac parte Mihai Buciuman și 

Daniel Vinerean (Managing Associates), împreuna cu Daniel Alexie (Senior Associate). „Cel mai complex

proiect a presupus implementarea unei structuri de tip holding cu finanțari provenite de la instituții

financiar-bancare și fonduri de investiții deopotriva. Acest fapt a necesitat atât armonizarea intereselor

finanțatorilor, cât și mecanisme de asigurarea drepturilor acționarilor minoritari în structura corporatista

implementata”, arata Gelu Maravela.

“Avocații sunt foarte atenți la titlurile de proprietate și la contractele în baza carora acestea sunt ulterior folosite.

Contractele cu furnizorii de semințe și îngrașaminte, cu distribuitorii și traderii sunt de asemenea atent analizate. În

egala masura, finanțarile și subvențiile de la APIA sunt foarte importante.”
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Gelu Maravela, Managing Partner Maravela & Asociații

 

Probleme specifice agriculturii

Agricultura este un sector  în care se întâlnesc o serie de probleme specifice domeniului. Cele mai multe dintre ele

sunt legate de titlurile de proprietate, fiind vorba deseori de suprafețe de teren fragmentate ce necesita o investiție

considerabila (în materie de timp, resurse financiare și capital uman) pentru consolidarea acestora în suprafețe

eficiente din punct de vedere economic.

”Consider infrastructura precara într-adevar o problema specifica agriculturii, importanța acesteia fiind însa

secundara, în raport cu cele anterior menționate. Finanțarea, pe de alta parte, este o problema des întâlnita mai ales

în rândurile antreprenorilor români. Aceștia au adesea probleme de cash flow, în special în contextul autofinanțarii

de la recolta/sezon la recolta/sezon, probleme care îngradesc viziunea pentru urmatorii 4-5 ani și/sau posibilitatea

acțiunilor pe o perioada medie. Din punct de vedere al bancilor însa, observ o scadere a reticenței pentru finanțarea

antreprenorilor cu terenuri de suprafețe medii spre mari. Clienții noștri din acest domeniu necesita asistența cu

privire la finanțari, revizuirea sau redactarea contractelor comerciale relevante cu partenerii de afaceri și

reprezentare în demersurile pentru achiziționarea de terenuri”, menționeaza Managing Partner-ul Maravela &

Asociații.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Portofoliul de clienți al casei de avocați include firme din strainatate care dispun de capitalul necesar achiziționarii

unor business-ri în agricultura, fie direct, fie prin compania mama finanțeaza filiala locala în acest sens. Este vorba

despre companii internaționale cu prezența locala, fonduri de investiții și clienți strategici, cu afaceri asemanatoare

în țara de origine.

„Mandatele aflate în prezent în lucru sunt numai în sfera consultanței. Nu deținem pentru moment niciun litigiu cu

privire la agricultuta. Deși complexe și pluridisciplinare, proiectele aflate au componente clasice din ariile conexe

– M&A, Real estate etc., și nu au necesitat o abordare de alta natura”, mai spune Gelu Maravela.

Firma  Maravela & Asociații a fost aleasa, in primavara, “Firma de Avocatura a Anului in Romania” de catre

publicatia britanica The Lawyer, in cadrul ceremoniei de premiere „The Lawyer European Awards 2017”.  

Premiile din acest an au fost acordate pentru viziune strategica,   concentrându-se în principal pe inițiative

transfrontaliere, o cultura   solida a parteneriatelor, performanța financiara puternica, creștere,   excelența susținuta

în furnizarea serviciilor juridice și un remarcabil   management al talentelor.

Citeste si

Maravela & Asociații, desemnata ‘Firma de avocatura a anului în România’ de catre The Lawyer
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Maravela & Asociatii este una dintre casele de    avocatura tinere care a reusit sa se impuna intr-un timp scurt in

“liga   mare” a avocaturii de business. Inca de la aparitia sa pe piata, firma a   avut de la an la an o  crestere

substantiala, adoptand o strategie  care  si-a dovedit  eficienta.
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