www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2020-10-14 17:40:55

NNDKP, alaturi de Raiffeisen Bank România în finalizarea tranzacției prin care
banca devine acționar în CIT ONE

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat Raiffeisen Bank România în finalizarea
tranzacției prin care Banca Comerciala Româna, BRD Group Societe Generale și Raiffeisen Bank România
au devenit împreuna acționari cu o cota egala de acțiuni de câte 33,3% în CIT ONE, una dintre cele mai
importante companii de servicii de transport, procesare și depozitare valori de pe piața din România.
Tranzacția a fost finalizata dupa obținerea tuturor acordurilor din partea autoritaților competente și îndeplinirea
celorlalte formalitați necesare. Lucrând sub coordonarea departamentului de Investment Banking al bancii,
NNDKP a fost alaturi de Raiffeisen Bank România în toate etapele tranzacției de la analiza juridica asupra CIT
ONE pâna la negocierea tuturor documentelor tranzacției și asistarea Raiffeisen Bank în toate demersurile
întreprinse în vederea finalizarii tranzacției.
Echipa NNDKP implicata în aceasta tranzacție a fost condusa de Alina Radu, Partener și coordonator al ariei de
practica de Drept Bancar și Finanțari, alaturi de Corina Dumitru, Partener, Corporate/M&A și Georgeta Dinu,
Partener și coordonator al ariilor de practica Concurența, Ajutor de Stat și Dreptul UE. De asemenea, o
contribuție semnificativa a avut Anca Diaconu, asociat senior în cadrul practicii de Concurența, Ajutor de Stat și
Dreptul UE.
„Era momentul ca piața de companii de servicii de transport, procesare și depozitare de valori sa se dezvolte, iar
anvergura acționarilor CIT ONE va contribui cu siguranța la aceasta dezvoltare. Suntem mândri ca am fost alaturi
de Raiffeisen Bank în acest proiect care a necesitat un dialog intens, constant, pentru a adresa provocarile inerente
unei tranzacții care deschide noi perspective în piața noastra ” a declarat Alina Radu, Partener NNDKP, practica
de Drept Bancar și Finanțari.
„Este o bucurie sa vedem aceasta tranzacție de referința finalizata, la capatul unui proces complex și într-o
perioada dificila. Le mulțumim profesioniștilor Raiffeisen Bank care au gestionat aceasta tranzacție, cu care am
avut o colaborare excelenta, reușind, împreuna, sa armonizam aspectele juridice cu cele de afaceri” a declarat
Corina Dumitru, Partener NNDKP, practica de Corporate/M&A.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen este promotor al avocaturii de afaceri în România de aproape 30 de
ani, fiind recunoscuta ca un pionier al pieței de profil locale. Cu birouri la Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara și
Brasov, NNDKP ofera servicii de avocatura și consultanța fiscala complete companiilor active în diverse sectoare
ale industriei. De-a lungul celor trei decenii de activitate, avocații NNDKP au oferit asistența juridica și
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reprezentare în tranzacții și proiecte reper pentru evoluția comunitații de afaceri din România, inclusiv in domenii
inovatoare, considerate înca de nișa și care au implicat atât companii internaționale, cât și antreprenori locali.
Firma reprezinta România în unele dintre cele mai importante asociatii profesionale la nivel international – Lex
Mundi, World Services Group – si este membru fondator al South East Europe Legal Group (SEE Legal). NNDKP
este clasata în mod constant pe primele poziții în toate ariile de practica de catre Chambers & Partners, Legal500
și IFLR1000.
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