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PwC România si D&B David si Baias au oferit consultanta la vânzarea Praktiker
catre Kingfisher. Ce avocați au fost implicați

Echipa integrata de Tranzactii a PwC România si firma de avocatura D&B David si Baias au asistat
actionarii Praktiker în tranzactia de vânzare catre britanicii de la Kingfisher, prin care a fost preluata o
retea de 27 de magazine de bricolaj, cu o cifra de afaceri de circa 630 de milioane de lei în 2016, se arata
într-un comunicat remis, joi.
Echipa PwC România si D&B David si Baias implicata în tranzactie a fost formata din aproximativ 10 consultanti
si avocati care au oferit vânzatorului servicii de consultanta de corporate finance, consultanta juridica si fiscala.
'A fost o tranzactie foarte interesanta, ce include si preluarea unor active imobiliare detinute de vânzatori.
Semnarea contractului a necesitat aproape sase luni de negocieri, care s-au intensificat în perioada imediat
anterioara semnarii', a declarat Anda Rojanschi, partener, D&B David si Baias.
„Tranzactia confirma înca o data angajamentul PwC pentru sustinerea antreprenorilor locali. Am fost alaturi de
domnul Susli timp de mai multi ani, ajutându-l sa dezvolte business-ul Praktiker, si asistându-l si acum la
momentul exit-ului. Din postura de consultanti, am recomandat o procedura competitiva de vânzare, cu mai multi
potentiali cumparatori implicati în tranzactie, ceea ce a dus la obtinerea unui pret cât mai apropiat de obiectivele
proprietarului. Sunt convins însa ca suma obtinuta în aceasta tranzactie se va reîntoarce ca investitii în economia
nationala, generând valoare adaugata si noi locuri de munca – acest proces ciclic de creare si eliberare de valoare
fiind specific antreprenorilor pur sânge, asa cum este domnul Susli”, a declarat George Ureche, Director, Servicii
de Tranzactii, PwC România si parte a echipei PwC dedicate companiilor antreprenoriale si a afacerilor de familie.
„Tranzacția confirma momentul bun pentru România din perspectiva pietei de M&A, pentru ca mai multe fonduri
de investitii globale si mari investitori strategici analizeaza oportunitatile oferite de tara noastra si sunt în cautarea
unor tinte atractive de achizitii pentru a-si face intrarea pe piata sau a-si consolida prezenta pe plan local”, a
adaugat Anda Rojanschi.
Echipa de consultanta juridica D&B David si Baias a fost coordonata de Sorin David și Anda Rojanschi
(Parteneri D&B David si Baias) și include pe Georgiana Balan, Avocat Senior și Adina Oprea, Avocat
Colaborator.
În ceea ce priveste echipa de M&A si Corporate Finance, aceasta a fost compusa din Cornelia Bumbacea
(Partener, Servicii de Consultanta pentru Management, PwC România), George Ureche (Director), precum si
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Gabriela Pieleanu, Manager, Marina Pavel (Manager) și Larisa Untaru, Senior Consultant.
Echipa de consultanta fiscala implicata în tranzactie a fost coordonata de Mihaela Mitroi, Liderul
Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC România, asistata de Raluca Popa, Director si Inge
Abdulcair, Senior Manager.
Finalizarea tranzactiei prin care Kingfisher preia reteaua Praktiker necesita si aprobarea Consiliului Concurentei.
Anul acesta, Echipa integrata de Tranzactii a PwC România si D&B David si Baias a fost implicata în mai multe
tranzactii de anvergura printre care preluarea Supremia de catre francezii de la Solina și achizitia SunWave
Pharma de catre fondul sud-african de investitii Coast2Coast Capital.
D&B David si Baias este o societate de avocatura afiliata PwC în România si este parte din reteaua internationala
PwC Legal, care cuprinde 2.000 de avocati în 75 de tari.
Echipa D&B David si Baias este alcatuita din 45 de avocati (dintre care 4 parteneri) si acorda consultanta si
asistenta juridica societatilor locale si multinationale în domenii precum fuziuni, achizitii si restructurari, societati
comerciale si grupuri de societati, proprietati imobiliare, concurenta si ajutoare de stat, servicii financiare si piete
de capital, relatii de munca si resurse umane, proprietate intelectuala, protectia consumatorului si a datelor cu
caracter personal, litigii fiscale si comerciale.
PwC este o retea de firme prezenta în 157 de tari, cu peste 223.000 de angajati si ofera servicii în domeniul
auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.
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