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bpv Grigorescu Ştefanica a asistat Molex SUA, în consolidarea prezenței sale pe
piața din România. Colaborare cu Jones Day

Molex Electronic Technologies, LLC, lider global în producția de soluții electronice, a achiziționat printr-o
tranzacție multi-jurisdicționala divizia Laird Limited specializata în soluții pentru vehicule conectate
(Connected Vehicle Solutions - CVS), cu birouri în București.
bpv Grigorescu Ștefanica a oferit consultanța juridica pe plan local pentru Molex SUA, unul dintre cei mai de
succes producatori globali de componente electronice, în achiziția subsidiarei românești a grupului Laird, care își
desfașoara activitatea în domeniul soluțiilor pentru vehicule conectate. Tranzacția a fost încheiata în luna
decembrie 2018.
Molex Electronic Technologies, LLC, prezenta în peste 40 de țari, dezvolta și produce componente electronice
precum conectori, ansambluri de cabluri, antene, soluții optice. Compania, fondata în 1938, are sediul central în
Lisle, Illinois, SUA și a fost adesea menționata drept un „campion ascuns” al secolului 21. Aceasta este parte din
grupul Koch Industries, al doilea cel mai mare grup privat din America.
Centrul de cercetare și dezvoltare al diviziei Laird CVS din București, inaugurat în 2018, își concentreaza
activitatea în domeniul telematicii auto, a integrarii telefoanelor inteligente și a sistemelor de antena.
Achiziția divizie Laird CVS a facut parte din planul de dezvoltare strategica al companiei Molex, având scopul de
a își extinde astfel portofoliul de produse destinate industriei auto pentru a putea oferi soluții perfecționate
producatorilor auto care dezvolta vehicule inteligente.
Echipa bpv Grigorescu Ștefanica, constituita din Catalin Grigorescu, partener coordonator și Dan Curiciuc,
avocat senior colaborator, a oferit consultanța și asistența juridica în legatura cu structurarea achiziție în legatura
cu subsidiara româneasca a diviziei CVS și a implementat o procedura solida, necesara pentru respectarea
termenului de finalizare a tranzacției. Biroul londonez al firmei de avocatura americane, Jones Day, în calitate de
consultant principal al Molex, a coordonat asistența juridica acordata într-o serie de jurisdicții.
bpv Grigorescu Ștefanica are în portofoliul sau unele dintre cele mai sonore nume din industria IT pentru
Google, Atos, Amazon, Facebook, Hootsuite, Garmin, SAP, Zitec, FintechOS, Fullscreen Digital, Autodesk,
Mapbox, Riverbed Technology, Siemens, Hitachi.
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