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Cum vede un Eminent Practitioner evoluția pieței de fuziuni și achiziții în 2018.
Sorin David, partener coordonator al D&B David si Baias: Investitorii strategici și
fondurile de investiții arata interes pentru business-uri mature. Pe termen mediu și
lung, este necesara întarirea forței financiare a capitalului autohton, care ar permite
business-urilor românești sa devina regionale, sa devina cumparatori în anumite
tranzacții și, de asemenea, sa fie mai interesante pentru investitori

Atât investitorii strategici, cât și fondurile de investiții arata interes pentru business-uri mature - leaderi de
piața sau top 10 players, în creștere și care au înca potențial de creștere, cu profitabilitate (EBITDA), firme
care sunt active în industrii interesante. Pe parcursul anului trecut, avocații firmei D&B David si Baias
s-au implicat în aproximav 30 de tranzacții, acordând asistența atât pe partea de vânzare, cât și
cumparatorilor. Dintre acestea, 14 tranzacții erau on-going în luna decembrie, în diferite etape ale
procesului.
Biz

Lawyer i-a apelat pe toți cei 10 avocați considerați de directoarele internaționale drept Leading Lawyers pe
piața locala pentru a raspunde la câteva întrebari legate de tranzacțiile anului trecut și evoluția pieței de M&A în
2018.Sorin David, partener coordonator al D&B David si Baias, unul dintre avocații considerați de ghidul
juridic internațional Chambers drept Eminent Practitioner în practica de M&A, este de parere ca România este și
ramâne o piața interesanta, cu atuuri importante – creștere economica accentuata (deși calitatea ei este discutabila),
apartenența la UE, piața relativ mare în regiune. El spune ca în România sunt puține target-uri care pot genera
valori mai mari ale tranzacțiilor și crede ca, pe termen mediu și lung, este necesara întarirea forței financiare a
capitalului autohton, care ar permite business-urilor românești sa devina regionale, sa devina cumparatori în
anumite tranzacții și de asemenea sa fie mai interesante pentru investitori.

Interes crescut pentru România al fondurilor de investiții și investitorilor strategici
Sorin David a declarat pentru BizLawyer ca interesul crescut pentru România al fondurilor de investiții și al
investitorilor strategici a fost evident și anul trecut, fiind susținut în special de ritmul accelerat al creșterii
economice. ”Am simțit și noi acest interes crescut pentru România al fondurilor de investiții și al investitorilor
strategici, susținut fara îndoiala de ritmul accelerat al creșterii economice. Sunt fonduri de investiții noi care au
intrat în piața, de exemplu Coast2Coast Capital, Ardian PE (fostul AXA), Vetruvian, altele care prospecteaza piața
(ex. WarburgPincus). De asemenea, putem observa angajamentele semnificative ale Abris și MEP. Industriile care
au atras interes au fost healthcare&pharma, real estate, food processing, servicii financiare”, arata Sorin David.
Atât investitorii strategici, cât și fondurile de investiții arata interes pentru business-uri mature - leaderi de piața
sau top 10 players, în creștere și care au înca potențial de creștere, cu profitabilitate (EBITDA), firme care sunt
active în industrii interesante. ”În start-up-uri investesc în principal fondurile de venture capital sau business
angels, piața care în România nu este prea conturata. Pe acest segment, failure rate asumat este de 80%. La nivel
global, în ultimii ani, investiții în start-up-uri au fost în special în domeniul tehnologiei”, mai spune partenerul
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coordonator al D&B David si Baias.
Sorin David este de parere ca astazi antreprenorii români sunt mai pregatiți decât în urma cu câțiva ani sa se
desprinda de afacerile pe care le-au creat și sunt mai deschiși la negocierea prețului vânzarii. ”Pe de alta parte,
uneori, societațile deținute de antreprenori au un istoric riscant (ceea ce determinț nevoia unor structurari
alternative ale tranzacției), sistemele de bugetare, raportare, corporate governance sunt înca nedezvoltate; exista în
plus o mare dependența a afacerii de persoana antreprenorului –iar toate acestea afecteaza valoarea”, adauga
expertul.

Echipa s-a implicat în 30 de tranzacții
Pe parcursul anului trecut, echipa de avocati a firmei D&B David si Baias s-a implicat în aproximav 30 de proiecte
de tranzacții. Experții au lucrat atât în tranzacții de vânzare, cât și în tranzacții de cumparare. Dintre acestea, 14
tranzacții erau on-going în luna decembrie, în diferite etape ale procesului. ”Complexitatea unei tranzacții se
definește prin raportare la factori multipli, ex. structura, gradul de sofisticare a parților, timpul în care tranzacția
trebuie închisa, alte elemente. Daca ar fi sa aleg una dintre tranzacții, aș menționa Praktiker - Kingfisher. Nu am
libertatea sa dezvalui particularitațile acestei tranzacții”, precizeaza profesionistul D&B David si Baias.
Dintre tranzacțiile anului 2017, 50% au fost finalizate, altele fiind înca în desfașurare. ”În general, cam 80% dintre
tranzacțiile în care am fost implicați ajung la finalizare. Un eșec al unei tranzacții intervine fie din cauza ca
istoricul societații cântarește prea greu și nu sunt identificate soluții de rezolvare, fie pentru ca cele doua parți
(cumparatorul și respectiv vânzatorul) au toleranța diferita la risc, fie pentru ca nu exista suficient interes în piața
pentru o anumita afacere (ex. nu este momentul potrivit). Durata medie a unui proces de tranzacție a crescut în
ultimii ani, apropiindu-se uneori de 12 luni între momentul demararii procesului și pâna la finalizare. Cumparatorii
sunt atenți la ceea ce cumpara și vor sa se asigure ca au avut în vedere toate aspectele relevante înainte de a lua
decizia finala”, detaliaza Sorin David.
Atunci când aleg consultanții cu care vor sa lucreze în astfel de proiecte, cumparatorii și vânzatorii țin cont de mai
mulți factori. Astfel, ca proiectele unei firme de avocatura vin din reputație, notorietate și contacte, rețele
internaționale, vizibilitate catre oamenii relevanți, etc. ”Recomandarea clienților existenți este iarași un element
important. De asemenea, D&B David și Baias are o practica semnificativa de consultanța juridica în diferite
domenii (societați comerciale, contracte etc), iar clienții noștri au în general o preferința pentru D&B David și
Baias și atunci când au în vedere o tranzacție”, subliniaza avocatul.

Așteptari legate de 2018
Liderul firmei de avocatura menționeaza ca „România este și ramâne o piața interesanta cu atuuri importante –
creștere economica accentuata (deși calitatea ei este discutabila), apartenența UE, piața relativ mare în regiune.
Accesul în OECD ar fi important pentru ca România sa intre și pe radarul altor fonduri de investiții. În România,
sunt puține target-uri care pot genera valori mai mari ale tranzacțiilor (i.e. peste Eur 50 milioane), dar pe masura ce
diversele piețe se consolideaza, valoarea medie a tranzacțiilor ar putea crește”.
Pentru ca anul în curs sa fie unul bun pentru țara noastra, mediul economic trebuie sa faca fața unei serii de
provocari. Printre acestea, Sorin David nominalizeaza menținerea în 2018 a ritmului de creștere economica a
României, reluarea investițiilor în marile proiecte de infrastructura și continuarea creșterii economiei globale ar fi
factori favorizanți pentru tranzacții. În plus, pe termen mediu și lung, este necesara întarirea forței financiare a
capitalului autohton, care ar permite business-urilor românești sa devina regionale, sa devina cumparatori în
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anumite tranzacții și de asemenea sa fie mai interesante pentru investitori. “Creșterea numarului afacerilor care se
bazeaza pe inovație/ soluții tehnologice inovatoare și consolidarea cotei de piața a acestora și a cifrei de afaceri din
export (adica, acești antreprenori sa nu vânda când primesc prima oferta, sa aiba rabdare și apetența pentru risc
pentru a crește afacerea lor) va ridica piața la un alt nivel”, susține partenerul coordonator al D&B David si Baias.
Avocatul mai amintește ca, în ultimii trei ani, Real Estate a fost un sector care a generat valori mari ale
tranzacțiilor, situându-se în top 3 sectoare și dupa numarul tranzacțiilor. În acest context, este posibil ca aceasta
industrie sa se faca remarcata și în 2018. De asemenea, sectorul serviciilor medicale va continua sa se consolideze
(având în vedere și rata mare a creștere mare a serviciilor private de sanatate). Un alt sector permanent interesant
este food processing.
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