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1.	 Prezentare	generală
Poziționat printre liderii mondiali în domeniul auditului și 
consultantei, KPMG colaboreaza adesea si cu Uniunea 
Europeana, BERD, Banca Mondiala si FMI. 

Dimensiunea internationala a firmei noastre ofera clientilor 
nostri o retea structurata si eficace de firme nationale care 
dezvolta o sinergie de competente.

KPMG si-a început activitatea pe piata din România în 1994. 
KPMG în Romania are în prezent peste 800 de profesionisti, 
atat cetateni romani, cât și străini (expatriați), care combina 
experienta pietelor din Romania si Moldova cu know-how-ul 
international.

NTMO S.P.R.L. este o societate românească de avocatura, 
membra KPMG Legal, rețeaua de firme de avocatura afiliate 
KPMG la nivel mondial. Aceasta este o rețea de peste 1.500 de 
avocati cu prezență în mai mult de 90 de jurisdictii, una dintre 
cele mai mari rețele firma de avocatura din lume, în continuă 
creștere în ceea ce privește mărimea și reputația.

Cooperarea noastră cu firmele internaționale de avocatură care 
sunt membre ale rețelei KPMG Legal ne oferă o proximitate 
geografică, care este esențială pentru dezvoltarea relațiilor de 
încredere cu clienții.

Membrii echipei noastre detin o experiență vastă în domeniul 
serviciilor financiare, fiind implicati în mod curent în proiecte de 
consultanta si asistenta juridica.

Oferim o gamă completă de servicii juridice clienților activi în 
piața financiară. Suntem mereu la curent cu evoluțiile juridice 
la nivelul UE și la nivel național și, prin colaborarea noastră cu 
KPMG, suntem capabili sa oferim clientilor nostri un mix unic 
de sprijin juridic și orientare in afaceri. 

Clientii nostri interni și externi includ dar nu se limitreaza la 
bănci, instituții financiare nebancare, companii de asigurări, 
fonduri de investiții, societati listate, organisme de plasament 
colectiv, fonduri de pensii private, companii de leasing, emitenti 
de monedă electronică și instituții de plata.

Practica de Servicii Financiare din cadrul NTMO S.P.R.L. este 
una dintre cele mai puternice din piata avocaturii specializata 
in acest domeniu din ultimii ani, fiind implicata in numeroase 
proiecte relevante din piata. NTMO S.P.R.L. a acordat 
consultanta si a asistat clientii sai in multe proiecte de pionierat 
pentru tara noastra. Laura Toncescu, coordonatorul echipei de 
Servicii Financiare si Managing Partner al NTMO S.P.R.L. este 
un avocat recomandat si premiat de publicatii internationale de 
specialitate pentru ariile de practica Banking & Finance.

Premiile obținute de KPMG si NTMO S.P.R.L. in ultimii ani 
includ:

• KPMG in Romania a ocupat Locul 1 in Raportul Top 
Tranzactii 2013;

• KPMG in Romania a fost desemnata de Ziarul Financiar cel 
mai activ consultant in piata de M&A in 2012;

• Gala Avocatilor de Top 2011 - Premiul pentru firma de 
avocatura a anului pe piata de capital;

• KPMG in Romania a ocupat locul 1 in Raportul DealWatch 
2011 pentru Romania si CEE;

• KPMG in Romania a ocupat locul 1 in Raportul DealWatch 
2010 pentru Romania si CEE.

 

KPMG este unul dintre liderii pieței de servicii 
profesionale de Audit, Consultanță Fiscală și Consultanță 
în afaceri. Avem peste 162.000 de profesioniști în 155 de 
tari, iar obiectivul nostru este să răspundem provocărilor 
complexe cu care se confruntă clienții nostri.



2. Experienta KPMG si NTMO S.P.R.L.
Servicii Financiare. Practica noastră în servicii financiare 
s-a dezvoltat în ultimii ani devenind una dintre cele mai 
competitive de pe piață. Echipa noastră de avocați are o 
abordare inovatoare, este extrem de specializată și are o solidă 
experiență. Competențele și realizările noastre acoperă o gamă 
amplă de instituții financiare și proiecte ce dovedesc capabilități 
robuste în domeniul bancar, al asigurărilor și piețelor de capital. 

In domeniul pietei de capital am oferit o gama larga de 
asistenta dintre care mentionam: oferte publice, listare, 
procesul de delistare și retragere obligatorie, asistenta privind 
drepturile acționarilor minoritari, planuri de acordare a acțiunilor/
planul de opțiuni pentru acțiuni, reglementări și conformitate, 
titluri de creanță și securitizare.

Expertiza noastra acopera asistenta acordata bancilor, ca de 
exemplu: procedura de autorizare de către Banca Națională 
a României, consultanță privind produsele și operațiunile 
băncilor și instituțiilor financiare, moneda electronica, proiecte 
de fuziuni și achiziții, reorganizarea băncilor și instituțiilor 
financiare, cursuri specializate pentru managementul băncilor, 
restructurarea portofoliilor de credite neperformante.

In domeniul asigurarilor acoperim o arie vasta de asistenta, din 
care mentionam: procedura de autorizare de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, reglementări și conformitate, 
consultanță privind produse și operațiuni, proiecte de fuziuni și 
achiziții, evaluarea riscurilor.

Cu titlu de exemplu, mentionam urmatoarele proiecte:

• Asistenta acordata Bancii Mondiale pentru a emite 
obligatiuni in moneda locala pe piata de capital romaneasca 
si un an mai tarziu intr-un proiect similar prin care am 
asistat Banca Europeana de Investitii;

• Asistenta prin care am obtinut prima autorizatie a unui fond 
de investitii ca actionar majoritar intr-o banca romaneasca;

• Asistență în cadrul procesului de autorizare a unui operator 
de telecomunicații ca emitent de monedă electronică 
(prima licenta de acest tip din România).

Beneficiem de o colaborare strânsă cu echipa KPMG Servicii 
Financiare, care, în România, cuprinde aproximativ 200 de 
membri. Am fost implicat în proiecte foarte relevante pentru 
piața românească de servicii financiare, având în vedere 
dimensiunea, dificultatea sau noutatea proiectului.

M&A. Susținuți de o solidă experiență în domeniu, furnizăm 
asistență de o înaltă calitate clienților interni și internaționali 
care doresc să cumpere sau să vândă societăți și pachete 
semnificative de participații în societăți. Serviciile noastre de 
consultanță se adresează investitorilor cu capital privat și altor 
fonduri de investiții strategice, membrilor organismelor de 
conducere ale societăților precum și băncilor, acoperind întregul 
spectru de potențiale tranzacții.

Serviciile pe care le oferim investitorilor acopera o serie de 
aspecte, cum ar fi înființarea sau achizitionarea de companii, 
misiuni de due diligence, asistență fuziune și divizare, redactare 
contracte si gasirea soluțiilor practice de afaceri. Avocații noștri 
au cunoștințele necesare, experiența și cunoașterea comerciala 
pentru consilia clientii, atât în sectorul privat și public și le 
permite acestora să-si promoveze în mod eficient interesele.

Asistența noastră în fuziuni și achiziții au fost furnizate în 
legătură cu diverse industrii in suntem specializati fără a se 
limita la (i) sectorul bancar, (ii) industria energetică, inclusiv 
energia regenerabilă, (iii) industria turismului, (iv) agricultură, (v) 
imobiliar, (vi) industria auto, (vii) retail, etc.

Pe lângă cele de mai sus, experienta si serviciile oferite 
de KPMG in România includ si audit, consultanta fiscala si 
consultanta in afaceri, în diverse industrii precum constructii 
si imobiliare, energie si utilitati, servicii financiare, tehnologie, 
media si telecom, sectorul public si finantari europene.

Experienta si serviciile oferite de KPMG 
in România includ si audit, consultanta 

fiscala si consultanta in afaceri, în 
diverse industrii precum constructii si 

imobiliare, energie si utilitati, sectorul 
public si finantari europene.



Contact
 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we 

endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue 

to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

©	2015	NTMO	sprl,	a	Romanian	law	firm	and	a	member	firm	of	the	KPMG	Legal	network	of	independent	firms.	All	rights	reserved.	Printed	in	Romania.

NTMO Attorneys at Law sprl
Bucuresti, Romania
Victoria	Business	Park,	DN1
Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr 69-71, 
Sector 1 
Tel:    +40 741 800 800 
Fax:  +40 741 800 700 
Email:	office@kpmglegal.ro 
Web: www.kpmglegal.ro

KPMG in Romania
Bucuresti, Romania
Victoria	Business	Park,	DN1
Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr 69-71, 
Sector 1 
Tel:   +40 372 377 800  
Fax: +40 372 377 700 
Email: kpmgro@kpmg.ro 
Web: www.kpmg.ro


