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Avocații celor mai mari tranzacții din prima jumatate a anului 2018. Echipele care

au dus la bun sfârșit mandate complicate pentru clienți de talie grea 

Firmele de avocați CMS România, Țuca Zbârcea & Asociații, Popovici Nițu & Asociații și PeliFilip au oferit

consultanța în cele mai mari tranzacții înregistrate în prima parte a anului 2018, cu valori apropiate sau

mai mari de 200 milioane de euro. Țuca Zbârcea & Asociații, Kinstellar, Schoenherr și D&B David și Baias

au asistat tranzacții cu valori peste 100 milioane de euro fiecare, în timp ce Eversheds, Maravela|Asociații și

Reff & Asociații au asistat clienți cu valori apropiate de acest prag. De remarcat a fost, de asemenea, și

activitatea RTPR Allen & Overy, Clifford Chance Badea, Radu și Asociații SPRL | EY Law și Eversheds

România. 

Intrucat în prima jumatate a anului au existat probabil si tranzactii confidentiale, ce nu au fost anuntate public nici

dupa closing, acest clasament al celor mai active firme de avocati poate suferi modificari. 

Biz

Lawyer s-a raportat la

tranzactiile despre care portalul nostru a scris in cursul anului 2018.

Prezentam, mai jos, un top al tranzacțiilor despre care 

Biz

Lawyer a scris pe parcursul anului 2018, evidențiind

echipele de avocați care au avut un rol important în finalizarea proiectelor.

1.    Preluarea de catre Vodafone a operatiunilor Liberty Global din România, Germania, Republica Ceha si

Ungaria. Avocații CMS și Țuca Zbârcea & Asociații, în prim plan 

Evaluata la 18,4 miliarde de euro, cu o componenta locala consistenta, aceasta a fost cea mai mare tranzacție a

anului 2018. În urma achizitiei, Vodafone va avea una dintre cele mai mari infrastructuri din Europa de retea de

noua generatie ('next generation network', NGN), cu 54 de milioane de gospodarii care beneficiaza de servicii prin

cablu/fibra prin propria retea si o acoperire NGN totala de 110 milioane de gospodarii si companii, inclusiv prin

intermediul parteneriatelor cu alti operatori, devenind unul dintre cei mai importanti furnizori din Europa de

servicii de telecomunicatii fixe si convergente pentru clientii persoane fizice si juridice.

Ropes & Gray a consiliat Liberty în probleme de finante, în timp ce CMS a acordat consultanța în materie de drept

local pe piețele din Ungaria, Republica Ceha și România.

Potrivit informațiilor 

Biz

Lawyer, Slaughter and May, avocații cumparatorului, au colaborat in România cu firma

locala Țuca Zbârcea & Asociații (TZA). Echipa TZA a fost coordonata de Ștefan Damian, Deputy Managing
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Partner și Vlad Cercel, Partener.

Achizitia operatiunilor Liberty Global de catre Vodafone va crea, în România, o companie cu o cota totala de piata

de 25% dupa veniturile totale, iar clientii Vodafone din tara vor beneficia de acces la noi servicii si de investitii

mai mari în cresterea vitezei si calitatii retelei de cablu, se arata într-un comunicat al Vodafone România.

Este de asteptat ca tranzactia sa fie revizuita si aprobata de Comisia Europeana. Vodafone anticipeaza ca

încheierea tranzactiei va avea loc la jumatatea anului 2019.

2.    Achiziția The Bridge, de catre Dedeman. Cea mai importanta tranzactie de real estate din 2018, asistata

de Popovici Nițu Stoica & Asociații și PeliFilip 

Forte Partners a vândut proiectul de birouri THE BRIDGE catre grupul Dedeman, consemnând cea mai importanta

tranzactie de real estate din 2018. Valoarea tranzacției nu a fost dezvaluita, dar proiectul de birouri The Bridge,

dezvoltat de Forte Partners, este evaluat la 200 de milioane de euro. Dedeman a fost asistat în aceasta tranzacție de

firma de avocați Popovici Nițu Stoica & Asociații (PNSA). Vânzatorul a avut alaturi o echipa de avocați ai firmei

PeliFilip.

Potrivit informațiilor 

Biz

Lawyer, din echipa PNSA coordonata de partenerii Valentin Creața și Ioana Sampek au

mai facut parte avocații Andreea Grosu (Managing Associate), Ioana Dumitru (Managing Associate), Codrin

Luța (Managing Associate), Lavinia Dinoci (Senior Associate), Teodora Cazan (Senior Associate), Cristiana

Blei (Associate), Luiza Zamura (Associate), Geanina Popescu (Associate) și Veronica Culcea (Associate).

Consultanta fiscala a fost asigurata de PNSA Tax, coordonata de partenerul Mihaela Pohaci și Raluca Rusu

(Senior Manager).

Din partea PeliFilip, echipa de proiect a fost coordonata de Francisc Peli (partener) și Oana Badarau (partener).

Proiectul The Bridge, care cuprinde trei faze si va avea o suprafata de aproximativ 80.000 mp, va fi preluat de

catre grupul Dedeman. Prima faza a fost închiriata integral catre chiriasi precum BCR si IBM, a doua faza se afla

în constructie si a fost preînchiriata catre UPC, Schlumberger si Medicover, iar faza a treia se afla în stadiul de

pregatire.

3.    Vânzarea complexului de birouri Oregon Park catre Lion’s Head Investments. Kinstellar a acționat

pentru cumparator, PeliFilip - de partea cealalta 

Lion’s Head Investments și-a facut intrarea pe piața imobiliara locala în S1 2018 și a anunțat achiziția proiectului

de birouri Oregon Park, deținut de Portland Trust și Ares Management. Proiectul consta în trei cladiri de birouri de

clasa A și este amplasat în zona de nord a Bucureștiului. Tranzacția include atât achiziția primelor doua cladiri

deja finalizate din Oregon Park, A și B, precum și a cladirii C, aflata în stadiu de construcție.

În cadrul acestei tranzacții, casa de avocatura Kinstellar a consiliat  cumparatorul, iar compania de consultanța

imobiliara Knight Frank și  casa de avocatura PeliFilip au consiliat vânzatorul. Echipa PeliFilip implicata în

tranzacție a fost formata din Francisc Peli (partener), Ioana Roman (senior associate) și Bogdan Creteanu

(associate).

4.    Erste Group Bank preia pachetul de actiuni detinut de SIF 5 la BCR. Țuca Zbârcea & Asociații a
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asistat cumparatorul 

SIF Oltenia si Erste Group Bank au semnat recent contractul pentru vânzarea pachetului de peste 1,02 miliarde

actiuni detinut de SIF 5 la Banca Comerciala Româna, valoarea contractului fiind de 140 milioane euro.

Implementarea contractului de vânzare-cumparare va face obiectul unor conditii suspensive ce vizeaza obtinerea

aprobarilor societare si de reglementare. 

Potrivit informațiilor 

Biz

Lawyer, Erste Group Bank a avut alaturi și în aceasta tranzacție firma Țuca Zbârcea &

Asociații, echipa care a oferit asistența juridica grupului bancar fiind coordonata de Ștefan Damian, Deputy

Managing Partner și Silvana Ivan, Partner.

Casa de avocați a asistat grupul Erste și în tranzacțiile anterioare, prin care SIF-urile și-au facut exit-ul de la BCR.

În urma acestei tranzacții, participatia Erste Group la BCR ar urma sa creasca la 99,88% din capital. Restul de

0,12% din actiuni sunt detinute în principal de catre fosti si actuali angajati ai BCR.

5.    Finanțare de 153 mil. $ obținuta de UiPath. Țuca Zbârcea & Asociații, în proiect 

Start-up-ul UiPath, specializat în dezvoltarea de solutii pentru automatizarea proceselor interne ale unei companii

cu ajutorul roboticii, a obtinut o finantare de 153 de milioane de dolari, dupa un an cu o crestere record.

Noua finantare a fost condusa de fondul de investitii Accel si sprijinita de Capital G, fondul de investitii din

spatele Google, si Kleinder Perkins Caufield&Byers, fondul care a pariat înca de la început pe Amazon, AOL si

EA, propulsând compania la o evaluare de 1,1 miliarde de dolari.

Țuca Zbârcea & Asociații  a asistat Accel Partners în acest proiect, dupa ce, anterior, echipa  firmei oferise suport

juridic în cadrul rundei de finanțare Seria A în  valoare de 30 milioane de dolari.

Proiectul a fost coordonat de Sorin Vladescu, Partener și Mihaela Nyerges, Managing Associate în cadrul Țuca

Zbârcea & Asociații, din echipa facând parte și Gabriela Anton, Partener (Banking), Alexandra Pereș, Managing

Associate (Real Estate), Andreea Oprișan (Competition), Bogdan Halcu (IP), Ciprian Timofte (Data Privacy), 

Mihai Anghel (Employment).   

Administratorii UiPath vor sa continue extinderea globala cu noi birouri în Amsterdam, Houston, Munchen, Paris,

Seul si Washington în acest trimestru. Compania are peste 590 de angajati în 14 tari.

6. PHOENIX preia Farmexim SA și lanțul de farmacii HelpNet Farma. D&B David și Baias, Schoenherr

București și PNSA, în tranzacție

Grupul PHOENIX a primit recent unda verde din partea Comisiei Europene pentru achiziția grupului farmaceutic

românesc Farmexim SA și lanțului de farmacii HelpNet Farma S.A. Documentele tranzacției au fost semnate în

luna aprilie, iar achiziția a ajuns la final pe 31 iulie 2018. Valoarea acestei tranzactii a fost estimata la peste 100 de

milioane de euro. 

Potrivit informațiilor 

Biz

Lawyer, Ovidiu Buluc i-a avut alaturi pe avocații firmei D&B David și Baias, echipa de

proiect fiind coordonata de Anda Rojanschi (Partener), Cristina Paduraru și Adina Oprea, avocați seniori.
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Cumparatorul a fost asistat de Schoenherr București, echipa implicata fiind coordonata de Markus Piuk

(partener; corporate/M&A) și Monica Cojocaru (partener, București; corporate/M&A).

Negocierile s-au întins pe o perioada de peste doi ani, iar finalizarea   achiziției a fost anuntata luna trecuta de

grupul german. În aceasta   perioada, pe parcursul negocierilor, vânzatorul a fost asistat și de   avocații firmei 

Popovici Nițu Stoica & Asociații.

Aceasta este a doua mare tranzactie din distributia si retailul farmaceutic dupa ce, la finalul anului trecut, grupul

Penta Investment a cumparat farmaciile Sensiblu si distribuitorul Mediplus.   Farmexim este al patrulea jucator

din piata de distributie de   medicamente, cu afaceri de 1,8 miliarde de lei (400 mil. euro) în 2016.   Piata este

dominata de Mediplus, cu afaceri de 4 miliarde de lei anul   trecut, urmat de Farmexpert si Fildas.

Astfel, în mai putin de 8 luni, doua cele din cele mai mari grupuri  farma din România cu retail si distributie au

fost preluate, ceea ce  arata interesul urias al investitorilor straini pentru piata româneasca.

7.   Achiziția de catre Unilever South Central Europe SA a companiei Betty Ice SRL. Maravela|Asociații,

alaturi de cumparatori 

Negocierile începute în 2017 s-au concretizat la sfârșitul lunii ianuarie 2018, când producatorul român de înghețata

Betty Ice a fost preluat integral de catre  Unilever South Central Europe.

Maravela|Asociații a fost alaturi de societatea Betty Ice, asistența cuprinzând toate aspectele aferente tranzacției,

incluzând due diligence, negocierea termenilor, pregatirea ofertei, pregatirea și discutarea documentelor

tranzacției, relaționarea cu autoritațile de concurența.

Echipa Maravela|Asociații a fost formata din peste 10 practicieni. Gelu Maravela, Alexandra Rîmbu, Daniel

Alexie și Anca Baițan au asistat cu privire la due diligence, Gelu Maravela, Alina Popescu, Dana Radulescu, 

Alexandra Rîmbu și Mihai Buciuman au asigurat asistența în negocierea documentelor tranzacției, în timp ce 

Alina Popescu, Alexandra Rîmbu și Magda Grigore  au asigurat asistența cu privire la dreptul concurenței.

Asistența în  materie aspecte financiare și fiscale a fost acordata de catre Gelu Maravela, Alexandra Rîmbu și 

Felix Tapai.

În ceea ce privește aspectele financiare, Betty Ice a fost de asemenea asistata de Ernst & Young România, echipa

fiind coordonata de Florin Vasilica și BrinkThink Management, reprezentata de Florin Cerna, în calitate de

consultant financiar și strategic.

Cumparatorul a fost asistat de firma de avocați Eversheds, din echipa locala coordonata de Mihai Guia facând

parte Alexandra Șulea și Marius Berariu.

8. MAS Real Estate a achiziționat Militari Shopping Center de la Atrium European Real Estate. Tranzacție

asistata de Reff & Asociații și Kinstellar 

Deloitte România și Reff și Asociații, membra Deloitte Legal în România, au asistat MAS Real Estate (prin

intermediul unei subsidiare a PKM Investments S.á.r.l.) în achiziția Militari Shopping Center de la Atrium

European Real Estate într-o tranzacție în valoare de 95 milioane EUR, în linie cu strategia grupului de a investi pe

piețele europene extinse. Achiziția a fost încheiata sub forma unui parteneriat pe termen lung prin care MAS și

Prime Kapital își asuma investiții.
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Reff & Asociații a fost constant implicata în toate  etapele tranzacției, de la due diligence, structurare și negociere

pâna  la semnarea contractului de vânzare-cumparare. Proiectul a fost condus  de Irina Dimitriu, Associate

Partner la Reff & Asociații și coordonator al practicii de real estate, și coordonat de Simona Iacob, Managing

Associate și Ioana Georgescu, Senior Associate.

Vânzatorii au avut alaturi o echipa de avocați ai firmei Kinstellar.

9. Preluarea Fabryo Corporation de catre grupul Akzo Nobel. Avocații PNSA și Schoenherr, în tranzacție 

Producatorul olandez de lacuri si vopsele AkzoNobel a anuntat în luna iunie ca a intrat într-o întelegere pentru

achizitia integrala a actiunilor Fabryo Corporation, producatorul vopselelor Savana, de la fondul suedez de

investitii Oresa Ventures, tranzactie în urma careia devine cel mai important producator din România.

Potrivit informațiilor 

Biz

Lawyer, Oresa Ventures a apelat și în aceasta tranzacție la avocații Popovici Nițu Stoica

& Asociații (PNSA) cu care lucreaza în mod tradițional pe piața locala.

De partea cealalta, cumparatorul a avut alaturi firma de avocați Schoenherr. Echipa  Schoenherr si Asociatii  implicata in

tranzactie, formata din 17 avocati, a fost coordonata de  Monica Cojocaru (partner, Bucuresti; corporate/M&A) si Markus Piuk  (partner;

corporate/M&A), aspectele de dreptul concurentei fiind  coordonate de Georgiana Badescu (partner, Bucuresti; EU  & competition).

Tranzacția cu AkzoNobel-Oresa Ventures vizeaza doua fabrici si sase centre de distributie dedicate vopselelor

decorative, adezivilor si mortarului, inclusiv una dintre cele mai mari fabrici de vopsele decorative din regiune,

care are posibilitate de extindere. Tranzactia se asteapta a fi finalizata în a doua jumatate a acestui an, dupa

aprobarea Consiliului Concurentei.

10. CA Immo a achiziționat cladirea de birouri Campus 6.1 de la Skanska. Clifford Chance, PeliFilip și

Dentons, în tranzacție 

CA Immo a achiziționat cladirea de birouri Campus 6.1 din București de la Skanska, valoarea tranzacției fiind de

aprox. 53 mil. €. Finalizarea tranzacției este supusa condițiilor obișnuite, closing-ul fiind așteptat  la sfârșitul

anului 2018. 

Campus 6.1 este o cladire de birouri, clasa A, oferind 22.000 mp GLA. aflata in zona de centru-vest a

Bucureștiului, în vecinatate cu Universitatea Politehnica. Finalizarea cladirii este planificata pentru Q3 2018; pâna

la finalul anului cladirea va avea un grad de ocupare de 100%.

În timpul procesului de vânzare, CA Immo a fost asistata de Clifford Chance (legal), PwC (fiscal, financiar) și

REC (tehnic). Echipa Clifford Chance Badea a fost coordonata de Nadia Badea, partener, și Andreea Șișman,

counsel, și a inclus avocații Ștefan Dinu și Bogdan Micu pe partea de real estate, precum și avocatul senior 

Diana Crângașu pentru aspectele de concurența.

Skanska a apelat la echipe de avocați de la PeliFilip și Dentons.

Campus 6.1 reprezinta prima faza a complexului de birouri Campus 6, format din patru cladiri, fiind al doilea

proiect dezvoltat de Skanska în România.

11.    Belgienii de la United Petfood preiau activitațile de producție și distribuție ale Nordic Petfood. Trei
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firme de avocați au acordat consultanța

Nordic Petfood, lider în producția locala de hrana uscata dedicata câinilor și pisicilor, a semnat saptamâna trecuta

contractul pentru vânzarea celor doua societați din cadrul grupului catre United Petfood, unul dintre principalii

producatori și distribuitori la nivel mondial specializat în producția de hrana uscata, biscuiți si gustari pentru câini

și pisici. Prin aceasta tranzacție, Nordic Petfood devine parte integranta a unui jucator strategic de renume,

asigurându-și astfel accelerarea dezvoltarii viitoare a business-ului prin creșterea capacitații de producție, accesul

la noi piețe și extinderea portofoliului de produse.

Consultanța juridica în cadrul procesului a fost realizata de Radu și Asociații SPRL | EY Law, care a oferit

vânzatorilor asistența prin realizarea unei analize “due diligence”  inițiala cu privire la societațile ce au facut

obiectul vânzarii;  asistarea vânzatorului în relația cu potențialii cumparatori pe perioada  derularii de catre aceștia

a propriilor analize “due diligence”; suport  în legatura cu redactarea și negocierea contractului de 

vânzare-cumparare și a documentelor tranzacției, precum și realizarea  formalitaților în fața Registrului

Comerțului.

Din echipa de avocați a Radu și Asociații SPRL | EY Law au facut parte Andrei Ștefanovici (Senior Manager), 

Eliana Blag (Senior Associate) și Irina Bica (Senior Associate). Negocierile au fost conduse de Andrei

Ștefanovici și Radu Diaconu (Associate Partner).

De asemenea, EY Romania a oferit, în cadrul tranzacției, și asistența  fiscala prin intermediul echipei de Asistența

fiscala pentru Persoane  Fizice (PAS).

Potrivit informațiilor 

Biz

Lawyer, cumparatorul a fost asistat de o echipa de avocați ai firmei Schoenherr,

coordonata de Monica Cojocaru, partener corporate/M&A in cadrul Schoenherr Bucuresti.

Maravela|Asociații i-a acordat asistența Iuliei Maria  Stana, acționar și managing partner în cadrul firmei Nordic

Petfood. La  nivel de management, echipa de avocați de la Maravela|Asociații a fost coordonata de Gelu

Maravela (Founding Partner), Alina Popescu (Founding Partner) și Dana Radulescu (Partner).

Valoarea tranzactiei este estimata la circa 40 mil. euro.

12. CCC a preluat de la Peeraj Brands International compania Shoe Express. CMS și Țuca Zbârcea &

Asociații, în tranzacție 

Retailerul polonez de încalțaminte CCC a anunțat ca a cumparat de la Peeraj Brands International o participație de

100% în compania Shoe Express din România pentru 33 de milioane de euro (40,2 milioane de dolari).

Autoritatea româna de concurența a emis decizia de neobiecțiune în legatura cu tranzacția.

Potrivit informațiilor 

Biz

Lawyer, vânzatorul a fost asistat în aceasta tranzacție de o echipa de avocați ai firmei 

Țuca Zbârcea & Asociații, coordonata de partenerul Dan Borbely.

Cumparatorul CCC a fost asistat de avocații CMS.

13. Tranzacție din agribusiness. Asistat de avocații PNSA, grupul Ameropa preia Promat Comimpex și

Agroind Cauaceu

Traderul elvetian de cereale Ameropa, unul dintre cei mai mari comercianti de cereale, cu operatiuni locale și
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afaceri în România de peste 640 mil. euro în 2017, a preluat 40% din actiunile companiilor Promat Comimpex și

Agroind Cauaceu, ambele cu afaceri în agricultura. Cele doua tranzacții fac parte dintr-un plan mai larg de

extindere în teritoriu a gigantului elvetian prin achiziția unor business-uri locale și preluarea unor elemente de

infrastructura.

Potrivit informațiilor 

Biz

Lawyer, echipa de avocați PNSA a fost coordonata de Bogdan C. Stoica (Partener),

împreuna cu Andreea Hulub (Managing Associate). 

Implicați în proiect au mai fost Mihaela Ion (Avocat Asociat Concurenta), Codrin Luta (Avocat Colaborator, 

Coordonator Finantari), Ioana Dumitru (Avocat Colaborator, Coordonator Relatii de Munca), precum și avocații

Mariana  Marcu, Cristina Marcu, Casiana Panzariu, Claudia Salomia, Dragos  Iamandoiu, Vanessa Nistor,

Geanina Popescu, Madalina Toca, Laura  Ambrozie si Vanessa Nistor.

Kinstellar a asistat vânzatorii cu o echipa formata din partenerii Razvan Popa și Iustinian Captariu (Partener), 

Zsuzsa Csiki (Counsel) și asociatii Andrei Caloian, Flavia Petcu, Madalina Perte si Patricia Piticas.

14. Medicover preia Spitalul Pelican. Avocații PNSA au asistat cumparatorul

Compania de servicii medicale private Medicover a semnat o întelegere pentru achizitia pachetului majoritar de

actiuni din cadrul Spitalului Pelican din Oradea, valoarea tranzactiei fiind de 23 milioane de euro, suma care

include pretul de achizitie, plata datoriilor, transferul unor active si investitii în zona operationala.

Popovici Nițu Stoica & Asociații (PNSA) a asistat grupul Medicover, client tradițional al firmei de avocați, în

aceasta achiziție. Din echipa PNSA, condusa de Silviu Stoica (partener, M&A) împreuna cu Vlad Ambrozie

(managing associate, M&A), au facut parte și Camelia Constantin, Codrin Luta, Ioana Dumitru și Luana

Dragomirescu (toți managing associate, M&A), Cristina Marcu (senior associate), Laura Ambrozie (senior

associate), precum și Elena Eftene și Ioana Avram (associates).

Tranzactia necesita aprobare din partea Consiliului Concurentei, întelegerea dintre cele doua companii vizând

achizitia unui pachet de 80% din actiunile Spitalul Pelican. Pachetul minoritar de actiuni ramas va fi în continuare

proprietatea medicilor chirurgi care au fondat Spitalul Pelican, acestia urmând sa-si mentina pozitiile în structura

administrativ-operationala.

15. Reff & Asociații și Eversheds, în tranzacția de 21 mil. E prin care NEPI Rockcastle preia un centru

comercial din Sibiu

Reff și Asociații, societatea de avocați reprezentând Deloitte Legal în România, a asistat NEPI Rockcastle în

preluarea de la Grupul Primavera Development a proiectului unui centru comercial care urmeaza sa fie construit în

zona centrala a orașului Sibiu, într-o tranzacție în valoare de aproximativ 21 milioane euro.

Reff & Asociații a fost implicata în toate etapele  tranzacției, începând cu analiza juridica, structurare, negociere, 

semnarea și finalizarea achiziției. Echipa de proiect a fost coordonata  de Irina Dimitriu, partener asociat și

coordonator al practicii de drept imobiliar a Reff & Asociații, și le-a inclus pe Maria Nițulescu, avocat asociat

senior, Sandra Cahu Ionescu avocat asociat senior, Diana Doci, avocat asociat și Cristiana Baltag, avocat

asociat.

De partea Grupului Primavera Development s-au aflat avocații Eversheds România. Din echipa a fost coordonata

de partenerii Cristian Lina și Cristian Guia a facut parte și Carolina Pletniuc (Senior Associate).
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16. Țuca Zbârcea & Asociații și RTPR Allen & Overy, în tranzacția Rohatyn Group – Animax 

The Rohatyn Group (TRG), firma de private equity cu investiții de 6 miliarde de dolari în ultimii 13 ani, a preluat

lanțul de magazine tip „petshop” operat de Pet Product SRL sub brandul Animax. Rețeaua include 73 de magazine

în București și în alte orașe din România.

Tranzacția a fost coordonata de Catalin Baiculescu, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații, din echipa facând

parte Mihaela Baiculescu, Avocat senior și Iulian Maier, Avocat. De asemenea, Andreea Oprișan, Managing

Associate, Sergiu Negreanu, Avocat și Ramona Chițu  (Moisa), Tax Director au asigurat consultanța în ceea ce

privește  aspectele de dreptul concurenței, drept bancar și fiscalitate incidente  tranzacției.

De partea cealalta, RTPR Allen & Overy a oferit consultanța acționarului Pet Product, Cristian Pop în legatura cu

vânzarea societații catre Rohatyn Group. 

În acest proiect RTPR Allen & Overy a implicat o echipa de avocați coordonata de Costin Taracila (Managing

Partner), asistat de catre Alina Stavaru (Counsel) și din care au mai facut parte Evelin Grigore (Associate), 

Mihnea Radu (Junior Associate) și Cezara Popescu (Junior Associate).

Cele mai mari tranzacții anunțate în 2018 și consultanții juridici implicați în proiecte:

Piața de fuziuni și achiziții din România a marcat o revenire semnificativa în al doilea trimestru al acestui an,

însumând din punct de vedere al tranzacțiilor a caror valoare a fost anunțata 391 mil euro, comparativ cu 258 mil

euro în primele trei luni ale anului. Potrivit estimarilor Deloitte, valoarea totala a pieței, inclusiv tranzacțiile care

nu au avut o valoare comunicata, a fost între 1,1 și 1,3 miliarde euro, în creștere comparativ cu trimestrul doi din

2017.

Actorii din piața de fuziuni și achiziții au fost ocupați în trimestrul al doilea al anului, realizând un numar total de

27 tranzacții (inclusiv cele a caror valoare nu a fost anunțata oficial). În perioada similara din 2017 erau anunțate

21 de tranzacții.
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