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Țuca Zbârcea & Asociații se aliaza cu Trident Capital Investments, companie
fondata și condusa de Liviu Giugiumica

Țuca Zbârcea & Asociații a anunțat astazi un parteneriat exclusiv cu Trident Capital Investments, o
companie specializata de investment banking și corporate finance, cu scopul de a oferi servicii integrate de
consultanța juridica/fiscala și intermediere financiara pentru clienții care deruleaza diferite proiecte de
investiții.
Avocații de la Țuca Zbârcea & Asociații și Liviu Giugiumica, unul dintre cei mai experimentați bancheri de
investiții din România vor acorda servicii integrate de consultanța strategica, îmbinând asistența juridica și
consultanța fiscala cu cea în domeniul fuziunilor și achizițiilor, piețelor de capital (operațiuni de finanțare pe piața
de capital sau prin plasament privat, inclusiv emisiune de obligațiuni), consultanța și analiza pentru investiții,
adaptate ciclului de dezvoltare atins de respectivele investiții. Obiectivul acestui parteneriat este de a oferi
clienților și viitorilor clienți un pachet complet și cuprinzator de servicii de consultanța pentru implementarea
anumitor proiecte de investiții, inclusiv vânzarea unor pachete de acțiuni de catre antreprenori locali.
„Practic, pe lânga serviciile de consultanța juridica ale Țuca Zbârcea & Asociații sau cele de consultanța fiscala
oferite de divizia noastra de specialitate, un antreprenor interesat de dezvoltarea afacerii sale va putea beneficia de
suport pentru atragerea investitorilor potriviți, în baza unor analize financiare și studii de piața profesioniste.
Clienții noștri vor beneficia de servicii specifice piețelor de capital, atât în cazul atragerii unor finanțari, dar și de
consultanța complexa în contextul achizițiilor și vânzarilor, alianțelor strategice locale și transfrontaliere. Este o
abordare prin care vrem sa facilitam accesul clienților noștri la diferite resurse de finanțare externa și oportunitați
de extindere și dezvoltare a afacerilor lor, grație colaborarii cu firma condusa de Liviu Giugiumica, care are acces
neîngradit la principalele fonduri de private equity sau banci de investiții din marile centre financiare. De altfel, în
aceasta formula, echipele noastre au oferit recent consultanța fondatorilor Global Technical Group în legatura cu
vânzarea pachetului majoritar de acțiuni catre Abris Capital Partners, intermedierea tranzacției fiind realizata de
Trident Capital Investments, cu suportul juridic al avocaților noștri.”, a declarat Gabriel Zbârcea, Managing
Partener al Țuca Zbârcea & Asociații.
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„Asocierea noastra cu Țuca Zbârcea & Asociații, una dintre cele mai prestigioase firme de avocatura din
România vine sa formalizeze un parteneriat care s-a format în urma unor proiecte comune, în care sinergia dintre
cele doua companii a fost dovedita empiric. Atât structura economica, cât și piața din România au trecut prin
schimbari semnificative în ultimii ani. Dezvoltarea anumitor sectoare economice, precum și maturizarea clasei de
antreprenori din România creeaza o baza solida și duce în același timp la creșterea cererii de servicii specializate
de genul celor oferite de firmele noastre. Aceasta asociere vine ca raspuns la nevoile clienților de a avea acces la
servicii de consultanța integrate, fie ca ele vizeaza domeniul fuziunilor și achizițiilor sau pe cel al piețelor de
capital. ”, a adaugat Liviu Giugiumica, Managing Partner al Trident Capital Investments.
Trident Capital Investments este o companie specializata de investment banking și consultanța, fondata în 2011
de catre Liviu Giugiumica, un bancher de investiții de top cu o experiența de peste 22 de ani în piețele de capital și
un track record dovedit în originarea, structurarea și execuția de proiecte în domeniile de Fuziuni și Achiziții, Piețe
de Capital, Produse Structurate, Consultanța pentru Investiții și Consultanța pentru Relația cu Investitorii. Între
2006 și 2011 a fost Președinte și Director General, Director Piețe de Capital la UniCredit CAIB Securities iar între
2002 și 2006 a fost CEO la BRD Societe Generale Securities. De-a lungul carierei sale, Liviu Giugiumica a fost
implicat și a condus multe proiecte de referința în universul investițional din România și alte piețe emergente.
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