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Grupul elvețian Sika AG preia societatea Adeplast SA. Avocații Wolf Theiss și
Filip & Company, alaturi de vânzatori

Actionarii Adeplast SA au decis sa vânda societatea catre grupul elvetian Sika AG, un jucator global pe
piata materialelor chimice pentru constructii. Aceasta tranzactie îndeplineste dorinta regretatului Marcel
Barbuț, fondatorul Adeplast, care a transformat societatea, de la începuturile sale modeste, în cel mai
important producator de termoizolatii din România si într-un jucator regional în Europa de Sud-Est.
Tranzactia este conditionata de autorizarea autoritatii de concurenta.
Proprietarii Adeplast au fost asistati în aceasta tranzactie de catre ALANTRA, BI Corporate Finance, și de casa de
avocatura Wolf Theiss. Pe de alta parte, Alexander Barbuț, Thomas Barbuț și Marcel Barbuț au fost asistatți de
firma de avocați Filip & Company în procesul de vânzare a acțiunilor deținute în cadrul Adeplast S.A.
Echipa din cadrul biroului de avocatura Wolf Theiss București a asistat acționarii Adeplast S.A. în toate stadiile
tranzacției, de la etapele inițiale ale procesului de vânzare (incluzând negocierea memorandumului de înțelegere,
organizarea camerei de date si asistența în procesul de due diligence, inclusiv cu privire la aspectele de
concurența) pe tot parcursul procesului de negociere pâna la semnarea cu succes a contractului de
vânzare-cumparare si a tuturor celorlalte documente tranzacționale auxiliare în legatura cu transferul de acțiuni.
Wolf Theiss va fi implicata în continuare în pregatirea formalitaților necesare pentru finalizarea tranzacției în
vederea încheierii cu succes a transferului Adeplast S.A. catre grupul SIKA.
„Aceasta este o tranzacție foarte speciala pentru noi. Sunt recunoscatoare pentru profesionalismul si spiritul de
colaborare extraordinar al tuturor celor implicați, inclusiv consultanții financiari Alantra si BI Corporate Finance
. Suntem mândri ca am reușit sa scriem istorie în multe feluri si ca am contribuit prin aceasta tranzacție la
încoronarea antreprenoriatului românesc”, a declarat Ileana Glodeanu, Partener Wolf Theiss și Coordonator al
echipei de Corporate / M&A din România.
Echipa Filip & Company implicata în aceasta tranzacție a fost coordonata de Alexandru Bîrsan (partener) și a
inclus-o pe Alina Stoica (associate).
„Ne bucuram ca am putut fi alaturi de Alex, Thomas și Marcel în aceasta tranzacție. Ea marcheaza atât tranziția
unei importante afaceri românești, construita de regretatul Marcel Barbuț Senior, catre un nume internațional, cât
și un nou început pentru vânzatori care astfel își vor putea scrie, sunt convins, cu mare succes, propria poveste în
business-ul românesc”, a declarat Alexandru Bîrsan, partener Filip & Company.
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Sika este o societate de materiale chimice specializate, cu o pozitie importanta pe piata dezvoltarii si productiei de
sisteme si produse de etansare, lipire, amortizare, consolidare si protectie utilizate în sectorul constructiilor si în
industria auto. Sika are filiale în 101 tari din întreaga lume si detine peste 300 de unitati de productie. Cu peste
24.000 de angajati, Sika previzioneaza o cifra de afaceri ce va depasi 8 miliarde de franci elvetieni în anul fiscal
2019.
Alexander Barbuț, reprezentantul actionarilor Adeplast: „Adeplast reprezinta munca de o viata a tatalui nostru,
Marcel Barbuț si este o poveste minunata de succes a unui român. Speram ca Sika va continua aceasta poveste si
va duce societatea pe culmi si mai înalte, ca parte a unuia dintre cele mai importante grupuri din aceasta industrie
la nivel european, în timp ce noi ne pregatim sa ne urmam propriul drum”.
Daniel Stancescu, Director General Adeplast: “Cu Sika de partea sa, Adeplast îsi va întari fortele, atât ca
angajator atractiv, cât si ca partener de încredere si contribuitor important la economia tarii”.
Ivo Schädler, Manager Regional Sika EMEA: „Adeplast este un lider consacrat al industriei, ce va consolida
semnificativ prezenta produselor noastre de finisaje pentru constructii pe piata aflata în plina expansiune din
România. Îmbunatatirea accesului la canalul de distributie va oferi oportunitati interesante de cross-selling, va
creste penetrarea noastra pe piata si va permite dezvoltarea continua a ambelor societati. Le uram un bun venit
calduros angajatilor Adeplast în echipa Sika si suntem convinsi ca împreuna vom avea parte de un viitor plin de
succese”.

Adeplast are sediul în Ploiesti si produce o gama larga de mortare pentru constructii si izolatii termice (EPS)
pentru solutii de anvelopare a constructiilor. Societatea opereaza patru fabrici moderne în Oradea, Ploiesti,
Roman si Isalnita, care asigura acoperire nationala, având potentialul de a deservi si tarile învecinate. Cu 470 de
angajati, Adeplast a realizat o cifra de afaceri de 474 milioane de lei în anul 2018. Societatea a fost fondata în
1993, în Oradea, de catre Marcel Barbuț.
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