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Fabricile de vagoane românești deținute de Thomas Manns intra sub umbrela

americana. Ce avocați au fost în tranzacția de 60 de mil. € prin care Astra Rail

fuzioneaza cu grupul Greenbrier

Grupul american Greenbrier si compania Astra Rail Management, care detine fabricile de vagoane din

Arad, Caracal si Turnu Severin vor forma o noua companie în cadrul unei tranzactii cu o valoare finala de

60 de milioane de euro. . . 

Compania americana va detine 75% din noua companie si va plati 30 de milioane de euro la finalizarea acordului

si alte 30 de milioane de euro la 12 luni dupa încheierea contractului, arata un comunicat al companiei americane

postat pe piata Nasdaq. Sediul noii companii va fi în Olanda iar unitatile de productie vor fi în România si în

Polonia, cu circa 4000 de angajati si sase unitati de productie si reparatie in Europa.

Omul de afaceri german Thomas Manns, care a preluat fabricile de vagoane ale antreprenorului Cristian Burci în

urma cu patru ani, va detine 25% din Greenbrier-Astra Rail, va fi presedintele Consilului de supraveghere al

companiei si se va ocupa de operatiunile comerciale ale acesteia.

Finalizarea tranzacției este condiționata, printre altele, de obținerea aprobarii autoritatilor antitrust din anumite țari 

ale UE.

Potrivit informatiilor 

Biz

Lawyer, Thomas Manns a lucrat in Germania cu avocații CMS, aceeasi firma asistandu-l

pe omul de afaceri și la momentul achiziției in Romania, in timp ce Greenbrier a apelat la White & Case. Pentru

aspecte ce țin de jurisdicția româna, Thomas Manns i-a avut alaturi si pe avocatii de la Maravela & Asociatii.

Americanii au acoperit bucla locala a tranzactiei cu avocatii firmei Bondoc & Asociatii, cu care White & Case

colaboreaza in mod traditional aici.

Greenbrier este o companie cu o cifra de afaceri de peste 2,6 miliarde de dolari si peste 10.000 de angajati,

specializata în productia de vagoane de cale ferata si barje.

Thomas Mann a preluat fabricile românești in 2012

Tranzactia prin care investitorul Thomas Manns a preluat principalele active specifice productiei de vagoane de

marfa si material rulant de la fabricile Astra Vagoane Marfa Arad,  Meva Drobeta Turnu Severin si Romvag

Caracal s-a desfasurat in mai multe jurisdictii.

Preluarea activelor de productie feroviara de catre Astra Rail Industries a început în octombrie 2011 si s-a încheiat

la începutul lui iulie 2012. Achizitia celor trei fabrici s-a dovedit a fi una dintre cele mai complexe tranzactii

realizate în aceasta perioada pe piata romaneasca a fuziunilor si achizitiilor.
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Pe piata locala, 15 avocati de la Musat & Asociatii au asistat investitorul pe aspecte privind dreptul bancar, M&A,

concurenta, dreptul muncii, echipa fiind coordonata de Gelu Titus Maravela, la vremea aceea partener la Musat

& Asociatii.

Citeste si 

Concurenta a autorizat preluarea Astra Vagoane, Meva si Romvag de catre investitorul  Thomas Manns.

Tranzacția asistata de Mușat & Asociații, la final
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