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Un element esențial care ține
dintr-o anumită perspectivă
de partea subiectivă dar care
are la baza și o componentă
de calcule de profitabilitate și
potențial de creștere este cea
a achizițiilor unor business-uri
dezvoltate în mare măsură
datorită viziunii și strategiei
vânzătorului/vânzătorilor
care sunt pe deplin implicați
în activitate și pe care
cumpărătorul își dorește să-i
mențină implicați pentru o
perioadă mai lungă sau mai
scurtă de la finalizare pentru
a asigura tranziția și
integrarea respectivului
business în structurile
cumpărătorului. 
De regulă, abordările cele mai
utilizate se împart în două
categorii și anume fie
vânzătorul rămâne implicat la
nivel de management în
societate și își păstrează un
procent minoritar de acțiuni
pentru o perioadă de timp de
regulă în jur de trei ani de la
finalizarea preluării, fie
vânzătorul își vinde de la un
început toate acțiunile în
societate, însă rămâne pentru
o perioadă de 1-3 ani implicat
în managementul societății
cu posibilitatea de a încasa un

earn out ca parte a prețului
tranzacției dacă anumiți
indicatori economici și
financiari pre-agreați cu
cumpărătorul sunt atinși. 
Cele două abordări au o
latură comună în sensul în
care, deși, după îndeplinirea
tuturor condițiilor suspensive
pentru finalizarea tranzacției,
se produce transferul
dreptului de proprietate către
cumpărător, vânzătorul
rămâne să joace un rol în
conducerea societății și își
asumă îndeplinirea unor ținte
de performanță, însă cu
observarea regulilor și
principiilor de guvernanță
corporativă ale
cumpărătorului. 
În toate cazurile, în asemenea
situații, elementul cheie al
negocierilor este dat de
găsirea unui echilibru, adesea
foarte fin, între tendința
subiectivă firească a
vânzătorului de a păstra un
cât mai mare grad de
implicare în gestionarea
chestiunilor operaționale în
acord cu trendul și practica
pe care le-a implementat la
nivel de societate și care i-au
adus succesul și tendința
cumpărătorului de a se

impune în conducerea
societății achiziționate cu
propriile reguli și viziuni și a
evita situația unui control în
comun. De regulă,
flexibilitatea cumpărătorului
în a permite vânzătorului să
gestioneze aspectele
operaționale ale activității și
după finalizare, pentru o
perioadă limitată, ca parte a
echipei de management a
cumpărătorului pentru
atingerea unor anumite
obiective pre-stabilite
depinde de abordarea
strategică și de achiziții a
cumpărătorului, pe de o
parte iar, pe de altă parte, de
cât de strânsă este legătura
dintre persoana vânzătorului
și business-ul respectiv care
poartă amprenta filozofiei
sale. Dacă vânzătorul
acționează doar ca director
general/operațional al
societății după finalizare, fără
a își fi păstrat o participație
minoritară și a avea pe cale
de consecință și o prezență în
consiliul de administrație,
gestionarea eventualelor
conflicte este mai ușoară
întrucât rolul vânzătorului
este limitat la aspectele de
management operațional și
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nu decizional, nivel la care
controlul aparține
cumpărătorului. 
Diferența apare atunci când
vânzătorul nu doar păstrează
un rol în managementul
societății după achiziția de
către cumpărător, dar rămâne
și acționar minoritar în
societate. În această situație,
din experiență, primordială
este găsirea și menținerea
unui numitor comun și a unei
conlucrări între vânzător și
cumpărător, începând din
etapa negocierilor
premergătoare încheierii
tranzacției și ulterior până la
ieșirea vânzătorului din
societate prin vânzarea
participației rămase. Faptul
că ambele părți rămân
obligate să coopereze o
anumită perioadă de timp
după finalizare face ca
flexibilitatea, deschiderea
spre cooperare și necesitatea
unui compromis reciproc
avantajos să devină mult mai
importante pentru a evita
blocaje care vor impacta în
final activitatea societății,
nefiind în beneficiul niciuneia
dintre părți. 
În aceste cazuri, părțile
încheie de regulă un acord al
acționarilor care prevede o
serie de principii de
guvernanță corporativă care
să fie urmate pe perioada în
care cumpărătorul și
vânzătorul conviețuiesc în
societate pentru atingerea
unor obiective comune. Astfel
de reguli includ, printre altele,
derogări de la regula
majorității prin acordarea un
drept de veto al minoritarului
în privința unor decizii
considerate ca strategice sau

cu implicații majore precum
majorări ulterioare de capital,
fuziuni și achiziții sau vânzări
care influențează valoarea de
piață a acțiunilor, lichiditatea
societății sau gradul de
îndatorare, toate aceste
situații exceptate de la regula
majorității fiind atent stabilite
și agreate de către părți. 
Există evident chiar și în
aceste cazuri posibilitatea ca
dreptul de veto să fie
exercitat în mod abuziv, sens
în care părțile pot gândi
implementarea unor
mecanisme de soluționare a
situației de blocaj, fie prin
intervenția unui expert, fie în
ultimă instanță prin
acordarea reciprocă a unui
drept de a își vinde, respectiv
obliga cealaltă partea la a își
vinde participația la un
anume preț pre-agreat. 
De asemenea, acordurile
acționarilor reflectă
înțelegerea părților privind

transferul de acțiuni către
terțe părți și modalitatea prin
care minoritarul își poate
vinde participația rămasă în
societate după expirarea
perioadei de lock-up agreate. 
Mecanismele uzitate în
general de tipul dreptului de
prim refuz, dreptului de tag
along și drag along oferă
suficientă flexibilitate pentru
a proteja interesele ambelor
părți în situația în care în
desfășurarea activității aceste
interese ar putea deveni
contrare. Astfel, pe de o parte,
vânzătorul se simte suficient
de protejat privind
certitudinea păstrării
participației sale și vinderii
acesteia la un preț
satisfăcător. În egală măsura,
cumpărătorul devenit
majoritar nu riscă să fie blocat
și șicanat într-o eventuală
decizie de a vinde mai
departe către un terț
interesat, care dorește

preluarea a 100% din
capitalul social al societății și
face o ofertă în acest sens.
Elementul cheie îl reprezintă
acordul dintre majoritar și
minoritar asupra formulei de
preț pe baza căreia se
stabilește valoarea acțiunilor
minoritarului în ipoteza unui
potențial exit din societate și
care se determină în funcție
de tipul de industrie, de
regulă ca multiplu de EBITDA. 
Ca o concluzie, practica de
M&A va oferi întotdeauna
acel element de noutate și
originalitate indiferent de
numărul și complexitatea
tranzacțiilor anterioare
tocmai prin faptul că este
necesar să răspundă de
fiecare dată unor provocări
noi determinate de tipul de
tranzacție, industria în care
aceasta are loc și nu în ultimul
rând de așteptările,
experiențele și viziunile
principalilor actori implicați.
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