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Document de prezentare a Mușat & Asociații S.p.a.r.l.

Aspecte Generale
Înființată în urma cu 29 de ani, Mușat & Asociații este una dintre cele mai mari societăți
independente de avocați din România, fiind recunoscută pe piață drept lider in domeniile Pieței
de Capital, Drept Bancar si Finanțări de Proiecte, Energie & Resurse Minerale, Fuziuni &
Achiziții/Privatizări, Dreptul Concurenței, Drept Imobiliar, Drept Comercial & Societar, Litigii &
Arbitraj, Drept Fiscal, Dreptul Mediului, ca să numim doar câteva din domeniile în care avem o
experiență deosebit de bogată. Activitatea firmei noastre este îndeplinită de un număr de peste
100 de avocați, consultanți fiscali și practicieni în insolvență, precum și de alte 50 de persoane cu
funcții administrative, toți aceștia fiind implicați într-o mare varietate de tranzacții complexe,
proiecte și activități de consultantă și litigii.
Activitatea Mușat & Asociații in domeniile de referință
Încă de la înființare, Mușat & Asociații s-a impus pe piața românească a firmelor de avocatură
datorită politicii proprii, managementului eficient și profesionalismului avocaților săi, acordând
asistență juridică unor clienți mari, români sau străini, în cei 29 de ani de experiență în domeniul
juridic din România.
Echipa Mușat & Asociații specializată în domeniul Piețelor de Capital și al Valorilor Mobiliare
dispune de experiența, creativitatea și cunoștințele necesare pentru a furniza servicii de top atât
emitenților care doresc să acceseze piața de capital, cât și firmelor de investiții implicate. Înțelegem
rolul esențial pe care atragerea de capital îl are în creșterea și dezvoltarea oricărei afaceri, fie ea
emergentă, ori matură. Această înțelegere se reflectă în angajamentul nostru că toate tranzacțiile
cu valori mobiliare în care suntem implicați sunt finalizate la timp, potrivit obiectivelor clienților
noștri.
Experiența noastră în Piețe de Capital și Valori Mobiliare constă în asistență juridică în tranzacții
ce vizează societăți admise la tranzacționare la Bursa de Valori București, Bursa din Londra, oferte
secundare, tranzacționarea drepturilor de preferință, tranzacții spot și în bloc, emisiuni de
obligațiuni convertibile, obligații de raportare, corporate governance, precum și variate aspecte de
reglementare în domeniu. Am acordat asistență juridică de anvergură unor societăți din diverse
domenii și am colaborat îndeaproape cu autoritatea de reglementare a pieței de capital din
România, Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu privire la aspecte precum, interpretarea și
implementarea procedurilor ofertelor publice de vânzare sau admitere la tranzacționare, oferte de
preluare și reglementările de determinare a prețului în cadrul ofertelor de preluare, sau ajustarea
și armonizarea prevederilor privind valorile mobiliare cu cerințele pieței.
Am fost cotați, în mod constant, de către publicații de prestigiu din Londra, printre cele mai
importante societăți de avocatură din România.
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Mușat & Asociații domină de mulți ani clasamentul publicat de directorul juridic internațional
IFLR (International Financial Law Review), poziția de lider pe piața serviciilor
juridice, iar avocații implicați în coordonarea practicii sunt „leading lawyers” în aceasta arie de
practică.
De asemenea, Chambers Global, Legal 500 și PLC Which Lawyer, alte publicații britanice
de specialitate recomandă Mușat & Asociații ca fiind o firmă de avocatură de top în Drept
Bancar și Finanțări.
De asemenea, suntem recunoscuți ca fiind una dintre firmele de avocatură de top în consilierea
băncilor, corporațiilor și instituțiilor financiare pe o gamă vastă de probleme juridice, incluzând
finanțări nerambursabile din fonduri europene, credite sindicalizate, finanțări structurale,
finanțare de achiziții, finanțare de active, finanțări garantate, diferite forme de garanții,
instrumente financiare derivative, finanțare de proiecte maritime, finanțare în domeniul
telecomunicațiilor, precum și în ceea ce privește garanțiile internaționale. Am consiliat
importante bănci internaționale și naționale, creditori, debitori și intermediari, dar și
dezvoltatori, instituții financiare si consorții, în legătură cu finanțarea proiectelor industriale și
de infrastructură. De asemenea, am acumulat o experiență substanțială în domeniul
reglementării.
Mai jos prezentăm și câteva aprecieri formulate de clienți cu privire la activitatea noastră:
Mușat & Asociații este „recunoscută pentru asistența acordată statului român într-o serie de
privatizări de renume” și „este implicată în numeroase IPO-uri cu mare vizibilitate”. Sursa: IFLR
1000
„Recomandăm cu încredere această casă de avocatură pentru consultanță în domeniul piețelor
de capital.” „Sunt implicați într-un număr mare de IPO-uri de renume”. Sursa: IFLR 1000
„Mușat & Asociații este una dintre cele mai active case de avocatură în domeniul piețelor de
capital din România, cu un know-how semnificativ, dobândit într-o varietate de tranzacții de tip
equity”. Sursa: Legal 500
Clienții despre Mușat & Asociații: „Nu puteți da greș cu Mușat & Asociații, echipa lasă
întotdeauna o impresie excelentă.” Sursa: Chambers & Partners
„Colaborarea cu Mușat & Asociații a fost întotdeauna foarte satisfăcătoare; ne cunosc foarte bine
profilul activității, stăpânesc cu ușurință chestiunile de drept și ne înțeleg perfect nevoile." Sursa:
IFLR 1000
Mușat & Asociații sunt implicați „într-un număr considerabil de tranzacții pe piață” și „se bucură
de respect din partea competitorilor și a clienților.” Sursa: IFLR 1000
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Mușat & Asociații: „o societate cu standarde internaționale și un actor important pe piața locală.”
Sursa: Chambers & Partners
Clienții apreciază „competența și punctualitatea” casei de avocatură recunoscând „calitatea
excelentă a serviciilor oferite și faptul că avem întotdeauna convingerea fermă că vom primi de
la ei ceea ce a fost cerut.” Sursa: Legal 500
Clienții laudă serviciile flexibile: „Sunt prezenți atunci când este nevoie de ei, chiar și în scurt
timp.” Sursa: Chambers & Partners
„Mușat & Asociații - un neobosit gigant român [care] deține un portofoliu impresionant de clienți
și contacte de neegalat cu agențiile guvernamentale.” Sursa: Chambers & Partners
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