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Ce proiecte au consolidat reputația de jucător de top în
practica de M&A a avocaților de la Maravela & Asociații.
Gelu Maravela (MP): Putem estima în mod rezonabil că în
2016 vom asista la materializarea unor proiecte interesante
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Profesionistii de la Maravela &
Asociatii au fost alaturi de trei
companii romanesti care au decis
anul trecut sa se extinda in afara
granitelor tarii. Expansiunea nu sa facut insa pe calea unor
tranzactii M&A, ci prin proiecte
joint venture si noi dezvoltari
industriale si de cercetare. De
asemenea, firma de avocatura a
jucat un rol cheie in sapte
proiecte semnificative de M&A,
dintre care doua s-au incheiat in
2015, iar alte cinci sunt in plina
desfasurare.
Practica de M&A a firmei Maravela & Asociatii a inclus in a doua jumatate a anului trecut nu mai putin de
sapte proiecte semnificative. „Nu punem la socoteala proiectele care au ramas la stadiu incipient sau au incetat
fara sa se finalizeze din diferite motive, acestea fiind intotdeauna numeroase”, precizeaza Gelu Maravela,
Managing Partner Maravela & Asociatii.
Avocatul spune ca doua dintre proiectele de succes au reprezentat preluari de vehicule in scopul cumpararii unor
afaceri green energy aflate la stadii diferite de dezvoltare, iar unul a constat intr-o preluare prin achizitii de active
semnificative.
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M&A. “Printre firmele cu care am
colaborat se numara Gleiss Lutz,
Fowler, White Burnett”, arata Gelu Maravela.
Mai mult, firma s-a aflat alaturi de trei companii romanesti care au hotarat
sa isi duca business-ul si in afara tarii. “Expansiunea nu s-a facut insa pe
calea unor tranzactii M&A, ci prin proiecte joint venture si respectiv noi
dezvoltari industriale si de cercetare”, mentioneaza avocatul.
In ceea ce priveste lista celor mai importante afaceri M&A finalizate,
aceasta include preluarea mai multor proiecte din domeniul energiei
regenerabile pentru una din cele mai mare companii austriece active in
acest domeniu. Avocatii au oferit consultanta de specialitate si in preluarea
mai multor centre de servicii medicale, preluare realizata de o importanta
multinationala din domeniul pharma & healthcare. In toate cazurile, echipa
a fost compusa din cinci-sapte avocati si a fost condusa de co-managing
partner-ul Marius Patrascanu.
De altfel, firma are in acest moment mai multe proiecte M&A in plina desfasurare. Marius Patrascanu le
aminteste pe cele mai interesante dintre ele, nominalizand achizitionarea unei institutii financiar-bancare,
vanzarea unei companii lider de piata pe segmentul sau in domeniul serviciilor medicale, preluarea unuia dintre
cei mai mari producatori si exportatori romani dintr-o anumita categorie de produse de consum, achizitia unei
companii din domeniul energiei regenerabile.
“In 2015 am constatat ca numerosi investitori, institutionali sau strategici, au tatonat
pietele din Romania, au colectat informatii relevante si decis sa investeasca in tara
noastra. In acest context, putem estima in mod rezonabil ca in 2016 vom asista la
materializarea catorva proiecte interesante tip greenfield si brownfield, la achizitii in
sectoarele energetic, de productie industriala, servicii, financiar - bancar, servicii
medicale, agricultura, distressed assets, real estate etc.”
Gelu Maravela, Managing Partner Maravela&Asociatii
„Avand in vedere conjunctura speciala in care firma noastra s-a aflat din 2013 pana in prezent (si anume brand
nou, dar echipa cu lunga experienta si excelenta reputatie in practica M&A), activitatea noastra in acest
domeniu a crescut substantial de la an la an, in acord cu dezvoltarea generala a firmei. Pe de alta parte,
dezvoltarea rapida a altor arii de practica - precum cea de litigii, insolventa si white collar crime, practica de
concurenta, practica IP, real estate -, precum si a consultantei cu privire la activitatea curenta a clientilor
(corporate, commercial & contract law, employment, consultanta fiscala) a facut ca M&A sa ramana la un
procent aflat intre 20-30% din activitatea firmei (rezultatul variind in functie de criteriile de calcul)”, adauga Gelu
Maravela.
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Referindu-se la elementele de inovatie care apar in activitatea avocatilor, Marius Patrascanu atrage atentia ca,
in principiu, activitatea de M&A este una standardizata si aproape cutumizata in ceea ce priveste etapele sale si
documentatia aferenta, indiferent ca vorbim de un proiect de M&A in Bucuresti, Hong Kong, Londra ori New
York.
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“Este dificil de adus elemente de noutate in acest domeniu cu lunga traditie si
intens practicat in jurisdictii mult mai mari ca anvergura decat Romania. Unele
inovatii pot aparea insa fie la nivelul modalitatii de abordare a structurii tranzactiei
si/sau a mecanismelor specifice inserate in documentele tranzactiei, in functie de
circumstantele specifice ale fiecarui deal, fie de infrastructura folosita in vederea
derularii tranzactiei (aici intrand in joc, spre exemplu, furnizorii specializati de solutii
IT precum camere virtuale de date, algoritmi de selectare a documentelor relevante
etc”, mentioneaza Marius Patrascanu (foto).
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In plus, M&A este un sector care angreneaza intreg departamentul de consultanta al firmei, pe domenii specifice
de activitate. “Uneori si pe cel de litigii, daca vorbim, spre exemplu, de preluarea unei companii in insolventa sau
de analiza disputelor in care este implicata o companie, in cadrul procesului de due diligence premergator
achizitiei. Input-ul pur de M&A, respectiv cel care tine de structurarea tranzactiei si conceperea strategiei de
implementare a acesteia, coordonarea procesului de due diligence, precum si al redactarii, negocierii si
perfectarii documentelor tranzatiei etc., este asigurat nemijlocit de toti cei trei parteneri fondatori, fiecare dintre
noi avand o experienta indelungata in aceasta arie de practica”, mai spune Gelu Maravela.
Pe lista de clienti, casa de avocatura a inclus multinationale, investitori institutionali, dar si fonduri de investitii,
iar datorita activitatii bogate in aceasta practica Maravela & Asociatii se afla in plina campanie de recrutare.
“Suntem in plin proces de recrutare a unor avocati cu experienta in M&A. Elementele cheie sunt pregatirea
academica, cunostintele teoretice si experienta practica in acest domeniu in firmele de avocatura de business,
aptitudinile de coordonare si de lucru in echipa”, explica Marius Patrascanu.
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