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Exclusiv BizLawyer - Mares, Danilescu & Mares, avocatii vanzatorului in
preluarea Rio Bucovina de catre polonezii de la Maspex Wadowice. Tranzactie
laborioasa, ajunsa la final dupa 2 ani

Firma de avocati Mares Danilescu Mares (MDM) a asistat vanzatorul in tranzactia prin care grupul
polonez Maspex Wadowice va prelua Rio Bucovina, una dintre cele mai mari companii de pe piata apelor
îmbuteliate, cu facilitati de productie la Vatra Dornei, Timisoara si Giurgiu. Intregul proces, finalizat cu
succes prin semnarea documentelor tranzactiei, a fost unul foarte laborios, durand mai mult de 2 ani.
Preluarea Rio Bucovina este conditionata de obtinerea aprobarii Consiliului Concurentei, precum si de efectuarea
cu succes a actiunii de due diligence, a comunicat cumparatorul saptamana trecuta. Tranzactia include, printre
altele, achizitionarea celor trei facilitati de productie ale Rio Bucovina, localizate în Vatra Dornei, Timisoara si
Giurgiu, precum si a brandului "Bucovina".
Mares, Danilescu & Mares a oferit consultanta generala, exhaustiva, pe intregul parcurs al structurarii tranzactiei,
pregatirii corporative a elementelor acesteia, pe parcursul negocierilor, pana la incheierea documentelor
tranzactiei. Avocatii urmeaza sa acorde asistenta in perioada de due diligence si pentru realizarea notificarii
concentrarii economice, pana la closing.
Echipa Mares, Danilescu & Mares implicata in proiect a fost coordonata pe parcursul intregului proces de
partenerul Lucian Danilescu (foto). Potrivit informatiilor BizLawyer, complexitatea tranzactiei a presupus si
implicarea altor echipe din cadrul firmei. In primul rand, analiza implicatiilor fiscale si structurarea fiscala,
generate de complexitatea unei tranzactii transfrontaliere sofisticate, a fost realizata de echipa de drept fiscal
coordonata de Simona Mares. De asemenea, pe parcursul evolutiei procesului, au fost implicate echipele de litigii
si arbitraje (coordonata de Cristian Mares) si cea de dreptul concurentei (coordonata de Ana Kusak).
„Tranzactiile finalizate cu succes in ultimii ani arata ca interesul investitorilor straini - cu sau fara prezenta
locala in Romania - se axeaza pe achizitionarea de branduri locale puternice, cu cota semnificativa de piata si
care au potential propriu (intern) de dezvoltare”, a declarat pentru BizLawyer Lucian Danilescu. Avocatul a
nuantat faptul ca „aversiunea fata de risc este cuvantul de ordine in domeniul M&A in momentul de fata”.
Practica de Corporate M&A a Mares, Danilescu & Mares s-a dezvoltat pornind de la practica partenerilor
fondatori ai societatii, cu peste 100 de proiecte finalizate pe parcursul a mai mult de 15 ani de practica.
Proiectul Rio Bucovina a reprezentat, fara indoiala, un punct important in practica MDM si arata ca investitorii
cauta avocati cu experienta reala si solida in domeniu, fiind mai putin interesati de dimensiunea generala a
societatii de avocati pe care o aleg in calitate de consultant. Mares, Danilescu & Mares a mai acordat asistenta in
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proiecte de Corporate M&A in industriile Oil & Gas, Infrastructura si FMGC.
Echipa de Corporate M&A a Mares, Danilescu & Mares este coordonata de avocatii Simona Mares si Lucian
Danilescu si beneficiaza de aportul a 7 avocati.
Din partea cumparatorului echipa de negociere a fost coordonata de Alin Visan, Head Legal & Vicepresident al
grupului in Romania, iar ca si consultanti externi au fost implicati avocatii RTPR – Allen Overy.
Rio Bucovina este unul dintre cei mai mari producatori de ape minerale naturale de pe piata româneasca. Conform
datelor AC Nielsen, Rio Bucovina este al doilea mare jucator ca volum, detinând o cota de aproape 10% din piata
apelor îmbuteliate (date de piata aferente perioadei aprilie - mai 2015).
Tranzactia va reprezenta cea de-a 18-a preluare a grupului Maspex Wadowice si cea de-a treia pe piata
româneasca. În anul 2007, Tymbark Maspex România, parte a Maspex, a achizitionat brandul Arnos, iar în anul
2013 marcile Salatini si Capollini, de pe segmentele biscuiti sarati (crackers) si covrigei (brezels).
România reprezinta pentru Maspex o a doua piata ca marime, dupa Polonia, atât din punctul de vedere al cifrei de
afaceri si al investitilor efectuate, cât si ca putere de cumparare. În prezent, grupul este prezent în România ca
producator de produse instant, de sucuri, nectaruri si bauturi racoritoare, paste fainoase, biscuiti sarati si covrigei.
Compania a intrat pe piata româneasca în anul 1996 si în prezent este unul dintre cei mai mari investitori polonezi
în România.
"Achizitionarea Rio Bucovina de catre una dintre cele mai mari companii poloneze din Europa Centrala si de Est
va constitui un moment foarte important pentru piata de FMCG din România. Ca parte a Grupului Maspex, alaturi
de Tymbark Maspex România, Rio Bucovina îsi va consolida si mai mult pozitia pe piata producatorilor de apa
minerala naturala, apa de izvor si apa de masa din România", a afirmat directorul general al Rio Bucovina, Dorel
Radu.
Tranzactia va reprezenta cea de-a 18-a preluare a grupului Maspex Wadowice si cea de-a treia pe piata
româneasca. În anul 2007, Tymbark Maspex România, parte a Maspex, a achizitionat brandul Arnos, iar în anul
2013 marcile Salatini si Capollini, de pe segmentele biscuiti sarati (crackers) si covrigei (brezels).
"În România detinem o pozitie foarte buna pe segmentul produselor instant, cu brandurile La Festa si Ekland, pe
piata sucurilor, nectarurilor si a bauturilor racoritoare cu brandurile Tedi si Tymbark, iar la categoria crackers si
brezels cu brandul Salatini. Pe piata apelor minerale nu am fost prezenti pâna acum, iar aceasta este o categorie
care se afla în crestere. În prezent, segmentul apelor minerale ocupa o cota de 50% din piata bauturilor nealcoolice
din România. Comparativ, piata bauturilor racoritoare reprezinta 10%. Brandul Bucovina va creste semnificativ
competitivitatea noastra si va consolida pozitia companiei pe piata româneasca. În plus, în România consumul de
apa îmbuteliata se afla înca la un nivel scazut, comparativ cu alte tari din Europa, ceea ce, cu certitudine, ne
creeaza o perspectiva de dezvoltare, la aceasta contribuind si tendintele spre un mod de viata sanatos", a declarat
preedintele consiliului de adminstratie al Maspex, Krzysztof Pawinski.
România reprezinta pentru Maspex o a doua piata ca marime, dupa Polonia, atât din punctul de vedere al cifrei de
afaceri si al investitilor efectuate, cât si ca putere de cumparare. În prezent, grupul este prezent în România ca
producator de produse instant, de sucuri, nectaruri si bauturi racoritoare, paste fainoase, biscuiti sarati si covrigei.
Compania a intrat pe piata româneasca în anul 1996 si în prezent este unul dintre cei mai mari investitori polonezi
în România.
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Rio Bucovina a fost înfiintata în anul 2006, fiind o companie cu capital 100% privat, având ca activitati
îmbutelierea apei minerale Bucovina si productia bauturilor racoritoare Rio. Rio Bucovina este un jucator
important pe piata FMCG din România, ocupând locul doi ca volum si locul patru ca valoare pe piata apelor
minerale.
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