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Rewe Group preia de la Carrefour magazinul Billa din Braila. Avocații Țuca
Zbârcea & Asociații, în tranzacție

Retailerul german Rewe Group, operatorul retelei de magazine Penny Market pe piata româneasca, va
prelua pe 29 iunie magazinul Billa situat în Braila, de la grupul francez Carrefour, ca urmare a
angajamentului luat de retailerul francez fata de Consiliul Concurentei în momentul preluarii Billa
România, potrivit unui comunicat transmis luni de Carrefour România.
Potrivit informațiilor BizLawyer, de partea Carrefour a lucrat o echipa de avocati ai firmei Țuca Zbârcea
& Asociații, coordonata de partenerii Razvan Gheorghiu-Testa și Cristian Radu.
Dupa transfer, noul operator intentioneaza sa închida temporar magazinul în vederea reamenajarii si
rebranding-ului, acesta urmând sa functioneze ulterior sub sigla Penny Market (un format Rewe Group).
Toti angajatii magazinului Billa din Braila vor ramâne în continuare angajati ai grupului Carrefour. Acestia vor fi
transferati catre alte magazine Carrefour din proximitate (supermarketuri Market si hipermarketuri Carrefour),
începând cu 1 iulie 2017.
La data de 1 iulie 2016, Grupul Carrefour a anuntat finalizarea achizitiei retelei Billa din România, dupa aprobarea
finala de catre Consiliul Concurentei. Pentru a elimina problemele de concurenta, Carrefour s-a angajat sa
transfere, catre unul sau mai multi operatori, trei magazine supermarket din Braila - doua magazine Carrefour
Market si un magazin Billa.
În ianuarie, cele doua magazine Carrefour Market din Braila au fost transferate catre un alt operator. Carrefour a
cesionat activitatea (magazinul, echipamentul si personalul) celor doua supermarketuri catre operatorul Zanfir
SNC, începând cu data de 9 ianuarie 2017.
Cu peste 10.100 de magazine în 34 de tari, Grupul Carrefour este al doilea retailer mondial si numarul unu în
Europa. În România, Grupul Carrefour numara 295 de magazine dintre care 32 hipermarketuri 'Carrefour', 162
supermarketuri 'Market', 44 magazine de proximitate 'Express', 10 magazine de proximitate 'Contact', un magazin
de comert online si 46 de magazine Billa.
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