www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2022-04-15 09:34:20

Wolf Theiss câștiga premiul ‘2021 Romanian Deal of the Year’ pentru consultanța
juridica acordata în cadrul achiziției de catre Glovo a 6 companii detinute de
Delivery Hero în CEE
Firma de avocatura Wolf Theiss a câștigat șase premii la Gala premiilor "CEE Deals of the Year" 2021,
organizata de CEE Legal Matters la Londra, pe 5 aprilie 2022, primind titlul "2021 Deal of the Year"
pentru șase tranzacții distincte în șase țari, respectiv în Albania, Austria, Bulgaria, România, Serbia si
Slovenia.
2021 a fost un an excepțional pentru echipele de M&A din cadrul Wolf Theiss. În România, premiul "2021 Deal of
the Year" recunoaște activitatea remarcabila a avocaților Wolf Theiss în cadrul unei tranzacții de referința prin care
Glovo a achiziționat operațiunile Delivery Hero în CEE. În Albania, Wolf Theiss a primit acest premiu pentru
asistarea 4iG Nyrt la achiziționarea unei participații majoritare în ALBtelecom; în Bulgaria, pentru asistarea
Raiffeisen Bank International AG (RBI) cu privire la vânzarea Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD pentru suma de
1,015 miliarde EUR catre KBC Bank NV; în Serbia, în legatura cu procesul de privatizare a HIP Petrohemija,
catre un investitor strategic care investeste 150 de milioane EUR în recapitalizarea Petrohemija; si în Slovenia,
pentru asistarea afiliaților Apollo Global Management, Inc. (80%) și BERD (20%) în vânzarea indirecta a 100%
din Nova KBM d.d., a doua cea mai mare banca din Slovenia, catre banca maghiara OTP, ceea ce reprezinta cea
mai importanta tranzacție din sectorul bancar sloven de pâna în prezent.
Wolf Theiss a asistat Glovoapp23, S.L. („Glovo”), unul dintre cei mai importanți jucatori din lume în domeniul
livrarilor multicategoriale, în achiziția multijurisdicționala de 170 milioane EUR a operațiunilor Delivery Hero, un
alt jucator important în sectorul platformelor de livrare de produse alimentare în în România, Croația, Serbia,
Bulgaria, Muntenegru și Bosnia-Herțegovina. Glovo a achiziționat brandul Foodpanda în România și Bulgaria,
Donesi în Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Pauza în Croația.
Echipa Wolf Theiss din România sub îndrumarea Ilenei Glodeanu, a acționat în calitate de coordonator al
consultanței multijurisdicționale în toate cele 6 jurisdicții din Europa Centrala și de Est, care au vizat toate etapele
tranzacției. Pentru mai multe informatii, click aici.
În România, sub coordonarea Ilenei Glodeanu (Partner, Corporate M&A), echipa Wolf Theiss care a lucrat la
tranzacție a fost formata din: Luciana Tache (Senior Associate, Corporate M&A), Mircea Ciocîrlea (Counsel,
Corporate M&A), George Ghitu (Senior Associate, Corporate M&A), Nina Lazar (Associate, IP&IT), Andreea
Stan (Senior Associate, Employment), Costin Şalaru (Associate, Employment), Cornelia Postelnicu (Senior
Associate, Corporate M&A), Iulia Cumparatu (Associate, Corporate M&A), Flaviu Nanu (Counsel, Real Estate),
Sorin Dumitru (Senior Associate, Dispute Resolution & IP), Anca Jurcovan (Partner, Competition), Maria Ionescu
(Associate, Competition).
"Succesul Wolf Theiss în cadrul premiilor "Deal of the Year" 2021 în România si în alte cinci tari ne face foarte
mândri, deoarece confirma înca o data strategia noastra pe termen lung de a construi o practica transfrontaliera
M&A în Europa Centrala și de Sud-Est ", a declarat Ileana Glodeanu, Partener Wolf Theiss și coordonator al
echipei Corporate / M&A din România.
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