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Pandemia a generat mandate complexe pentru avocații din practica de Healthcare &
Pharma de la Wolf Theiss. Ileana Glodeanu (Partener): Continuam sa fim implicați
în câteva tranzacții în sfera biotech și anticipam câteva mișcari în piața, atât în
Pharma, cât și în Healthcare

Industriile medicala și farmaceutica au avut un an extrem de aglomerat.Pe fondul intensificarii activitații
din aceste sectoare, a crescut și nevoia de servicii de specialitate venite din partea experților în Drept.
Firmele cu afaceri în cele doua domenii au solicitat asistența juridica atât pentru derularea proiectelor pe
care le aveau înainte de declanșarea pandemiei, cât și pentru implementarea unor proiecte noi, aparute ca
urmare a contextului actual. Practica de Healthcare & Pharma din cadrul Wolf Theiss a avut o activitate
foarte intensa, avocații fiind implicați într-un numar important de mandate.
Clienții din cele doua industrii au avut nevoie de asistența complexa, proiectele pe care le-au pus pe masa de lucru
a avocaților implicând departamentele Wolf Theiss de Corporate M&A, Employment, Competition & Regulatory,
Real Estate și Dispute Resolution.
„Solicitarile clienților din domeniul Healthcare & Pharma au fost foarte variate, acoperind mai multe arii de drept.
Preponderent asistența acordata a fost în practica de drept societar și fuziuni și achiziții, în cea de concurența si
reglementari și dreptul muncii. Având în vedere ca autoritațile de reglementare, în special Consiliul Concurenței,
au monitorizat strict efectele pandemiei cu privire la eventuale deficite, cresteri de preturi sau alte disfuncționalitați
ale pietei generate de criza sanitara, ne-am concentrat eforturile pe activitatea de conformare, urmare a cererii
sporite a companiilor în aceasta zona”, explica Anca Jurcovan, partener coordonator al practicii de concurenta
Wolf Theiss.
În zona de distributie de medicamente, la începutul pandemiei au fost initiative legislative de plafonare a preturilor
la anumite medicamente si dispozitive, care ar fi dus la dificultati de aplicare pe lantul de distributie, precum si la o
suprareglementare a sectorului, în conditiile existentei unei masuri mai eficiente de asigurare a necesarului intern
prin suspendarea temporara a exporturilor.
Din punct de vedere legal, pandemia a accelerat adoptarea masurilor de digitalizare si a investitiilor în partea de
telemedicina, atât autoritatile cât si jucatorii din piata adaptându-se rapid.
În zona de achizitii publice, s-a simtit nevoia de flexibilizare a contractelor standard în vederea asigurarii accesului
pacientului la medicamente în timp util.
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Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Pandemia a generat mandate complexe
Reprezentanții Wolf Theiss amintesc faptul ca noul context generat de criza medicala a creat oportunitați, dar a
testat si capacitatea distribuitorilor si producatorilor de a se adapta la realitatea actuala, inclusiv din perspectiva
resurselor umane angajate în activitatea lor. O parte importanta din activitatea avocaților s-a concentrat pe aspecte
de dreptul muncii, incidente în activitatea producatorilor si distribuitorilor din industria farmaceutica.
De altfel, pandemia de COVID-19 a pus în prim-plan industria locala de medicamente, producatorii locali
asigurând necesarul de tratamente în contextul în care granitele s-au închis, iar mai multe tari si-au suspendat
exporturile. În continuare sunt însa medica¬mente care nu se gasesc, ceea ce arata ca inves¬ti¬tiile ar trebui sa
mearga spre sustinerea pro¬ductiei locale ca industrie strategica.
„Un exemplu de productie locala în domeniul dispozitivelor medicale este grupul Taparo, specializat în productia
de mobila, pe care l-am reprezentat în aceasta perioada si care a investit 20 milioane euro în reconversia productiei
unei fabrici textile în textile medicale (inclusiv maști) la începutul pandemiei”, menționeaza Ileana Glodeanu,
partener coordonator al practicii de Corporate/M&A Wolf Theiss.
Ileana Glodeanu subliniaza faptul ca, anul acesta, echipa Wolf Theiss a finalizat cu succes jointventure-ul
GSK/Pfizer în România. Aceasta nu a fost însa singura tranzacție mare în care au fost implicați avocații Wolf
Theiss.
„Am asistat într-o tranzacție de referința în sfera de distribuție medicala și am asistat ca lead counsel DSM, în
cadrul tranzacției de un miliard de euro pentru achiziționarea grupului ERBER Group, incluzând România, aceasta
fiind cea mai mare tranzacție la nivel european anunțata în Q2 2020 în sectorul Pharma, Medical & Biotech. De
altfel continuam sa fim implicați în câteva tranzacții în sfera biotech și anticipam câteva mișcari în piața, atât în
pharma, cât și healthcare”, mai puncteaza avocatul.
În ceea ce privește practica de litigii, în aceasta perioada, avocații Wolf Theiss au asistat companii din domeniul
Healthcare & Pharma preponderent în litigii de munca. De asemenea, s-au implicat și în câteva investigații interne
de integritate.
„Avem în prezent un mandat de reprezentare cu privire la investigatia de pe piata imunoglobulinelor normale
umane, extinsa recent de catre Consiliul Concurentei, care are ca baza de plecare aplicarea taxei clawback în
România”, completeaza Anca Jurcovan. În plus, firma de avocatura reprezinta clienti în cadrul investigatiei de
cunoastere a pieței de productie si comercializare a OTC-urilor si a suplimentelor nutritive.

Intra pe portalul de concurența pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din aceasta arie de prac
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Tranzacții mai puține
Industriile medicala și farmaceutica au fost puternic influențate de criza generata de pandemia de COVID-19, dar și
de o combinație de factori economici, de reglementare, politici și macroeconomici. Cel mai puternic s-a simțit
acest lucru în zona tranzacțiilor, având în vedere ca, în primul trimestru al anului în curs, s-au înregistrat doar doua
tranzacții foarte mari. Spre comparație, în a doua jumatate a anului 2019 au fost semnate patru tranzacții foarte
importante.
Cu toate acestea, echipa de M&A, sub coordonarea Ilenei Glodeanu, a asistat anul acesta clienți din segmentul
Healthcare & Pharma în proiecte semnificative de fuziuni și achiziții, printre acestea numarându-se: asistența
acordata GlaxoSmithKline cu privire la încheierea unui acord de asociere în participațiune de 9,8 miliarde USD, cu
Pfizer, pentru a crea un nou lider în domeniul sanatații consumatorilor, prin unirea marcilor care au grija de
sanatatea consumatorilor Pfizer și GSK; asistența acordata unui lider în distribuția sistemelor de implant dentar pe
piața româneasca, în transferul unei parți din afacerea sa catre un producator mondial de implanturi dentare și
asistența acordata grupului DSM în cadrul tranzacției de un miliard de euro pentru achiziționarea grupului ERBER
Group, aceasta fiind cea mai mare tranzactie la nivel European anunțata în Q2 2020 în sectorul Pharma, Medical &
Biotech.
În plus, echipa coordonata de Ileana Glodeanu a asistat Advanz Pharma Corp în ceea ce privește transferul
implicațiilor aferente achiziției ca tranzacție de active ale unui portofoliu de produse farmaceutice de la UCB
PHARMA GMBH. De asemenea, în domeniul dreptului muncii, avocații Wolf Theiss au asistat Astellas si
Glenmark cu privire la diverse aspecte juridice în domeniul resurselor umane.
Având în vedere ca suntem martorii celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, atât în România cât și la
nivel european și global, avocații se așteapta sa creasca numarul proiectelor în zona de fuziuni și achiziții în
sectorul Healthcare & Pharma, dublat de o serie de restructurari sau litigii comerciale pe fondul instabilitații
economice. În plus, dezvoltarea tehnologiei aduce România în centrul atenției în ce privește tranzacțiile biotech,
unde urmeaza sa aiba loc câteva achiziții interesante. În același timp, ei spera ca investițiile în producția locala de
medicamente si dispozitive medicale sa fie realizate și de investitori locali sau în parteneriate internaționale și
sprijinite de un cadru legislativ și fiscal adecvat, pentru a permite reducerea dependentei de pietele din afara
Uniunii Europene.
Referindu-se la proiectele în derulare, avocații subliniaza faptul ca sunt implicați în asistarea unei producator de
medicamente într-un litigiu de munca, în câteva tranzacții în sfera biotech, dar și în proiectele de concurența
coordonate de Anca Jurcovan.
Trebuie menționat ca echipa Wolf Theiss, care asista clienții din domeniul Healthcare & Pharma, este complexa și
multidisciplinara, fiind coordonata de avocații parteneri Ileana Glodeanu (Corporate M&A) și Anca Jurcovan (
Competition & Regulatory), și îi include pe Adelina Iftime-Blagean (Counsel), Andreea Zvâc (Counsel), Mircea
Ciocîrlea (Counsel), Luciana Tache (Senior Associate), George Ghitu (Senior Associate), Andreea Stan (Senior
Associate), Costin Șalaru (Associate), Ramona Enache (Associate), Iulia Cumparatu (Associate), Yarina
Laufer (Associate) și Maria Ionescu (Associate).
De asemenea, prezența birourilor Wolf Theiss în 13 jurisdicții din Europa conduce la faptul ca în multe din
mandatele instrumentate de firma din România sa fie implicați și colegi avocați din alte state. Cele mai numeroase
astfel de proiecte sunt în domeniul fuziunilor și achizițiilor, dar și al dreptului muncii.
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Juriștii BAT România sunt în linia întâi, cu misiunea de a identifica cele mai bune soluții pentru continuarea
business-ului în ”noua normalitate”. Ileana Dumitru, Head of Legal: Tehnologia și instrumentele digitale au o con
esențiala în eficientizarea suportului acordat, dar ne bazam foarte mult pe expertiza și competența colegilor noștri.
funcție de fluctuația nevoilor de business, am completat resursele interne cu colaborari pentru diverse proiecte

Probleme specifice României
Avocații Wolf Theiss atrag atenția ca un cadru legislativ previzibil precum si bugetele alocate sanatatii ramân
cheia pentru a asigura accesul pacientului la medicamente.
O suprareglementare a prețurilor medicamentelor la nivelul producatorilor determina inevitabil dispariția
semnificativa a unui numar mare de medicamente esențiale de pe piața locala. În același timp, distribuitorii și
retailerii farmaceutici se confrunta cu problema plafonarii adaosurilor, care nu acopera, n cazul medicamentelor
inovatoare, costurile de distribuție, logistica, asigurare.
Din aceste motive din pacate în timp ce industria Healthcare & Pharma prospera în general, în România au fost
anumite companii care au trebuit sa se restructureze și sa își reduca sau chiar închida activitatea.
Avocații sunt de parere ca 2021 poate fi un an al provocarilor și surprizelor placute pentru companiile din domeniu,
pentru ca orice criza este generatoare de noi oportunitați, mai ales pentru un astfel de sector neciclic.
Mai mult, ei intuiesc investitori care își vor îndrepta privirea catre firmele producatoare de medicamente, companii
farmaceutice care vor accesa finanțari în scopul realizarii de investiții în capacitațile de producție pentru
satisfacerea nevoilor pieței interne.
„Masurile legislative la nivel european si național care sa reduca dependenta de ingrediente farmaceutice active si
materii prime din afara Uniunii Europene pot stimula investitiile locale în industria farmaceutica și medicala.
Marea provocare a anului viitor va fi adaptarea cadrul legislativ la realitatea pandemiei, care înseamna o presiune
imensa pe sistemul spitalicesc. În afara implementarii sistemului de telemedicina și a prescriptiilor online, alte
masuri menite sa permita utilizarea resurselor existente si degrevarea spitalelor sunt binevenite (de exemplu
extinderea rolului farmacistilor în asigurarea starii de sanatate a populatiei, prin administrarea de vaccinuri sau alte
tratamente). Asociatiile din industrie vor trebui sa fie parte din solutie, participând activ la furnizarea de modele
legislative funcționale în alte jurisdicții în vederea adoptarii, în plan local, al celor mai bune soluții”, au conchis
avocații Wolf Theiss.
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