Dentons doradzał APS Holding

1 sierpnia 2016
Globalna firma prawnicza Dentons doradzała APS Holding w nabyciu dwóch portfeli należności zagrożonych
(non-performing loans) w Rumunii, o łącznej wartości 1,33 miliarda euro.
Pierwszy portfel NPL o wartości 1,07 miliarda euro APS Holding nabył od międzynarodowego banku, działającego na
rynku rumuńskim. Była to największa tego typu transakcja na rynku Europy Południowo-Wschodniej. Drugi, o
nominalnej wartości 261 milionów euro, został kupiony od Intesa Sanpaolo Bank Romania. Obydwa portfele obejmują
należności zabezpieczone i niezabezpieczone, kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredyty detaliczne,
zabezpieczone przede wszystkim na nieruchomościach mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych.
Prawnicy kancelarii Dentons doradzali we wszystkich prawnych i strukturalnych zagadnieniach dotyczących
transakcji. W projekcie uczestniczyli Takura Kawai, partner w warszawskim biurze Dentons odpowiedzialny za
kompleksowe relacje z klientem, partnerzy Mathilde Lattard i Frédéric Feyten z biura Dentons w Luksemburgu, którzy
doradzali luksemburskiej spółce sekurytyzacyjnej APS w zagadnieniach prawnych, regulacyjnych i podatkowych oraz
partner Jiří Tomola z biura Dentons w Pradze, który doradzał w aspektach transakcji realizowanych pod prawem
czeskim.
„Realizacja tych przełomowych transakcji to ważny krok w naszej strategii rozwoju w Europie PołudniowoWschodniej. Prawnicy Dentons wykazali się dogłębną znajomością rynków centralnej, południowej i wschodniej
Europy, i wsparli nas w regulacyjnych i podatkowych aspektach transakcji” – powiedział Martin Machon, APS Holding
CEO.
APS Holding z siedzibą w Pradze w Czechach, to wiodąca firma zajmująca się inwestowaniem, zarządzaniem i
windykacją portfeli kredytowych oraz nieruchomości, działająca na obszarze Europy Centralnej i PołudniowoWschodniej.

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą globalną firmą prawniczą, której utalentowany zespół w ponad 75 krajach odpowiada na
światowe wyzwania i szanse. Rozwiązania prawne i biznesowe, jakie oferuje Dentons, czerpią z bogactwa i siły
lokalnych społeczności, wykorzystując jednocześnie wielokrotnie nagradzane innowacje w zakresie obsługi klientów,
takie jak platforma innowacji i doradztwa strategicznego Nextlaw. Dzięki swojej policentryczności i podejściu
nastawionemu na realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również zapewnieniu
klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników z całego świata, Dentons zmienia status quo na rynku
obsługi prawnej, wspierając działania klientów i społeczności w tzw. nowej dynamice. www.dentons.com
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