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EY România a oferit asistența financiara și juridica producatorului Nordic Petfood,
în procesul de vânzare a activitaților sale de producție și distribuție
Echipa de M&A din cadrul EY România a asistat producatorul numarul 1 din România de hrana uscata
dedicata câinilor și pisicilor în vânzarea activitaților sale de producție și distribuție, într-una dintre
tranzacțiile de interes, din acest an, de pe piața româneasca.
Nordic Petfood, lider în producția locala de hrana uscata dedicata câinilor și pisicilor, a semnat saptamâna trecuta
contractul pentru vânzarea celor doua societați din cadrul grupului catre United Petfood, unul dintre principalii
producatori și distribuitori la nivel mondial specializat în producția de hrana uscata, biscuiți si gustari pentru câini
și pisici. Prin aceasta tranzacție, Nordic Petfood devine parte integranta a unui jucator strategic de renume,
asigurându-și astfel accelerarea dezvoltarii viitoare a business-ului prin creșterea capacitații de producție, accesul
la noi piețe și extinderea portofoliului de produse.
EY a oferit acționarilor Nordic Petfood consultanța financiara și juridica la vânzare în cadrul unui proces
competitiv încheiat în mai puțin de 4 luni. La complexitatea tranzacției au contribuit atât numarul mare de
potențiali investitori (strategici și financiari) interesați în achiziția Nordic Petfood, cât și perioada scurta în care
s-au derulat și finalizat negocierile. Procesul de pregatire înainte de vânzare a fost instrumental pentru finalizarea
rapida și cu succes a tranzacției.
Consultanța juridica în cadrul procesului a fost realizata de Radu și Asociații SPRL | EY Law, care a oferit
vânzatorilor asistența prin:

► Realizarea unei analize “due diligence” inițiala cu privire la societațile ce au facut obiectul vânzarii;
► Asistarea vânzatorului în relația cu potențialii cumparatori pe perioada derularii de catre aceștia a propriilor
analize “due diligence”;
► Suport în legatura cu redactarea și negocierea contractului de vânzare-cumparare și a documentelor tranzacției;
► Realizarea formalitaților în fața Registrului Comerțului.
De asemenea, EY Romania a oferit, în cadrul tranzacției, și asistența fiscala prin intermediul echipei de Asistența
fiscala pentru Persoane Fizice (PAS).
Din echipa de avocați a Radu și Asociații SPRL | EY Law au facut parte Andrei Ștefanovici (Senior Manager),
Eliana Blag (Senior Associate) și Irina Bica (Senior Associate). Negocierile au fost conduse de Andrei
Ștefanovici și Radu Diaconu (Associate Partner).
Radu și Asociații SPRL este societatea de avocați din România care face parte din rețeaua globala EY Law, în
cadrul careia își desfașoara activitatea peste 2.100 de avocați în 82 de țari. În România, echipa Radu și Asociații
SPRL, formata din peste 40 de avocați, ofera atât servicii de consultanța juridica (remarcându-se în materiile
dreptului societar, fuziunilor și achizițiilor, finanțarilor, dreptului imobiliar, protecția datelor cu caracter personal
și dreptului muncii), cât și asistența și reprezentare în fața autoritaților și instanțelor judecatorești românești și
internaționale, practica de litigii fiscale, condusa de Emanuel Bancila, fiind de referința pe piața româneasca.
Experiența societații de avocați a fost recunoscuta în mod constant de piața și de publicații de specialitate precum
Legal 500, Chambers & Partners sau Which Lawyer.
Echipa de Asistența in Tranzacții a EY România a fost implicata în 60 tranzacții în ultimele 18 luni, cu o valoare
cumulata de peste 2 miliarde euro, oferind consultanța atât în procesele de vânzare, cât și de cumparare companii.
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Echipa de consultanța financiara a EY coordonata de Florin Vasilica numara peste 40 de profesioniști specializați
în evaluarea și modelarea afacerilor, fuziuni și achiziții, servicii analiza diagnostic și suport în tranzacții, precum și
asistența în finanțari și structurari de capital.
EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 250.000 de angajati în peste 700
de birouri din 150 de tari si venituri de 31,4 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2017. Reteaua
noastra este cea mai integrata la nivel global iar resursele din cadrul acesteia ne ajuta sa le oferim clientilor servicii
prin care sa beneficieze de oportunitatile din întreaga lume. În România, EY este liderul de pe piata serviciilor
profesionale înca de la înfiintare, în anul 1992. Cei 800 de angajati din România si Republica Moldova furnizeaza
servicii integrate de audit, asistenta fiscala, asistenta în tranzactii si servicii de asistenta în afaceri catre companii
multinationale si locale. Avem birouri în Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Chisinau. EY România s-a
afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicata antreprenoriatului, EY Entrepreneur Of The Year.
Câștigatorul ediției locale reprezinta România în finala mondiala ce are loc în fiecare an în luna iunie la Monte
Carlo. În finala mondiala se acorda titlul World Entrepreneur Of The Year.
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