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Deloitte România a asistat Grupul AAylex în preluarea producatorului de furaje,
pui de o zi si oua de incubat Banvit Foods România

Deloitte România a asistat Grupul AAylex, unul dintre cei mai importanți jucatori din industria alimentara,
în preluarea producatorului de furaje, pui de o zi și oua de incubat Banvit Foods România, deținut de
grupul omonim din Turcia, care face parte din grupul brazilian BRF SA, unul dintre cei mai mari jucatori
din lume în domeniul produselor alimentare. Tranzacția a fost semnata în martie 2021 și s-a finalizat în
luna mai, în urma aprobarii de catre Consiliul Concurenței. Valoarea tranzacției este de peste 20 de
milioane de euro.
Prin aceasta achiziție, Grupul AAylex își continua expansiunea pe piața locala și își completeaza investițiile de
peste 70 de milioane de euro efectuate în ultimii patru ani. Grupul AAylex, fondat de antreprenorul Bogdan
Stanca, include companiile AAylex Agro Cooperativa Agricola, Avicola Buzau, AAylex Prod, laboratorul de
asigurare a calitații certificat Renar (QA) și AAylex Distribution și deține brandul Cocorico (www.cocorico.ro).
Grupul a raportat o cifra de afaceri consolidata de peste 650 de milioane de lei în 2020 și peste 2.000 de angajați.
Produsele Cocorico sunt destinate atât pieței din România, cât și exportului în mai multe țari din Europa și din
Orientul Mijlociu.
Deloitte România a asistat Grupul AAylex cu servicii de due diligence financiar și fiscal. Echipa de consultanța
financiara implicata în proiect a fost alcatuita din Miruna Ciocea, Manager, Madalina Tene, Senior Associate, și
Dusan Sevc, Partener Deloitte Cehia, iar din echipa de consultanța fiscala au facut parte Raluca Bâldea, Partener,
Elena Raileanu, Senior Manager, Catalina Cojocaru, Manager, și Claudia Matei, Senior Consultant, Deloitte
România.
„Am apreciat profesionalismul și implicarea echipei Deloitte în încheierea cu succes a acestei tranzacții. Aceasta
tranzacție este foarte importanta pentru noi, deoarece Grupul AAylex va beneficia de avantajele completarii
capacitaților de producție furaje animale, pui de o zi si oua de incubat, acoperind astfel toate activitațile producției
integrate, de la genetica, producție de hrana pentru animale, reproducție, incubație, creștere, abatorizare, la fabrici
pentru produse cu valoare adaugata. Am reușit sa cream și sa dezvoltam o companie valoroasa și apreciata atât pe
plan național, cât și internațional, pentru calitatea și inovația produselor Cocorico”, a declarat Bogdan Stanca,
fondator si CEO al Grupului AAylex.
„Aceasta tranzacție, prin care grupul românesc AAylex își continua expansiunea chiar și în contextul pandemiei de
COVID-19, a implicat colaborarea unor echipe aflate în arii geografice diferite – Europa și America de Sud - din
partea cumparatorului și a vânzatorului. A fost înca un proces de fuziuni și achiziții demarat și finalizat în
contextul crizei generate de pandemie, ceea ce reconfirma faptul ca piața ofera numeroase oportunitați”, a declarat
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Miruna Ciocea, Manager Consultanța Financiara, Deloitte România.

Cu o echipa de 50 de experți, Deloitte este unul dintre cei mai importanți furnizori din România de servicii de
consultanța financiara pentru companii locale și multinaționale din mediul privat și din cel public. În 2020, echipa
de consultanța financiara a Deloitte România a fost implicata în peste 100 de proiecte complexe prin intermediul
tuturor liniilor de servicii.
Deloitte România este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastra și ofera, în
cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanța fiscala, servicii juridice, de
consultanța în management și consultanța financiara, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și
consultanța în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 2.000 de profesioniști.
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