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Maravela|Asociații a asistat cumparatorul în tranzacția prin care americanii de la

Precision for Medicine se extind în regiune prin preluarea Argint International

Firma de avocați Maravela | Asociații a acordat asistența companiei Precision for Medicine, parte a

Precision Medicine Group, în legatura cu aspectele legate de legislația româneasca a achiziției Argint

International. Valoarea tranzacției desfașurata în mai multe jurisdicții nu a fost comunicata, dar este

estimata la câteva zeci de milioane de euro.

Prin preluarea concurentilor de la Argint International, compania Precision for Medicine îsi face intrarea pe piata

din Europa Centrala si de Sud-Est, ambele companii fiind active pe piata de studii clinice. Tranzacția are impact si

pe plan local, întrucât Argint International era activa în România prin firma Argint International Clinical Research

And Development Services SRL.

În aceasta achiziție, Maravela | Asociații a lucrat îndeaproape cu firma de avocatura internaționala Bird & Bird,

care a coordonat întreaga tranzacție prin biroul din Londra. Maravela | Asociații a acordat asistența pe toate

aspectele legate de jurisdicția româneasca, inclusiv due diligence, redactarea și negocierea documentelor

tranzacției, aspectele legate de dreptul muncii, precum și în unele aspecte post-finalizare.

Partenerul Dana Radulescu a coordonat echipa implicata în achiziția Argint International, asistata de Daniel

Alexie (Senior Associate), Irina Radu (Senior Associate) și Magda Grigore (Associate). Aspectele legate de

ocuparea forței de munca au fost coordonate de partenerul Alexandra Rîmbu.

Fairmount Partners, o banca de investiții de renume mondial în domeniul serviciilor farmaceutice, a acționat în

calitate de consultant financiar exclusiv pentru Argint International.

Precision for Medicine este parte din Precision Medicine Group, care are peste 1.450 de angajati în 25 birouri din

the SUA, Canada, si Europe. 

“Achizitia este parte a planului Precision de a se extinde la nivel global, iar datorita acestei mutari compania are

acum birouri la Edinburgh, Paris, Berlin, Geneva, Budapesta, Bucuresti, Bratislava si Belgrad”, au spus oficialii

noii companii.

Echipa extinsa, expertiza si noile birouri vor oferi grupului Precision posibilitatea de a-si extinde prezenta si de a

avea acces la investigatii si pacienti din Europa Centrala si de Sud-Est pentru studiile de oncologie, boli rare si

cardiovasculare, adauga ei.
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Argint International este o firma fondata în 2006, cu sediul în Budapesta, care se ocupa de studii clinice pentru

companii biotech mici si medii. Compania activa pe 25 de piete cu peste 600 de birouri de investigatii. Argint

International avea o prezența puternica în Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Serbia.
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