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Wolf Theiss a asistat CVI în legatura cu subscrierea a 8,7 mil. € în obligațiuni
corporative emise de Marcos Provit

Firma de avocatura Wolf Theiss a acționat în calitate de consilier juridic pentru CVI Dom Maklerski sp. z
o.o., un fond polonez de investitii, în structurarea, negocierea și semnarea documentației aferente emisiunii
de obligațiuni corporative în valoare de 8,7 milioane de euro emise de catre Marcos Provit, unul dintre cei
mai mari jucatori din sectorul farmaceutic din România.
CVI, liderul regional pe piața fondurilor de investitii în IMM-uri din Polonia și din Europa Centrala și de Est, a
subscris integral obligațiunile rețelei locale de servicii farmaceutice Marcos Provit.
Echipa Wolf Theiss care a asistat CVI în legatura cu acest proiect a fost formata din Claudia Chiper, Partener și
Coordonator al practicii Banking & Finance și Alexandru Asaftei, Asociat. Echipa a consiliat CVI în cadrul mai
multor plasamente private în România de-a lungul anilor, iar în acest proiect a sprijinit echipa în legatura cu
structurarea, redactarea și negocierea documentației tranzacției.
"Ne-am bucurat sa asistam din nou echipa CVI în aceasta noua tranzacție din România. România este o țara ce
prezinta interest pentru CVI, datorita potențialului ridicat de creștere și a nevoii de capital. Având în vedere poziția
CVI, suntem siguri ca, în viitor, și alte companii românești vor fi sprijinite în planurile lor de creștere, având CVI
ca partener financiar", a declarat Claudia Chiper, Partener Wolf Theiss și coordonator al echipei Banking &
Finance din România.
Marcos Provit este unul dintre principalii jucatori de pe piața farmaceutica din România. Tranzactia a fost
intermediata de catre PCF Investment Banking în calitate de consultant financiar.
Echipa de Banking & Finance a Wolf Theiss joaca un rol important pe piața bancara și financiara din România,
fapt confirmat de numarul mare de tranzacții și de banci / instituții financiare consiliate de catre firma. Activitatea
practicii de Banking & Finance din România din ultimii ani a implicat într-o masura semnificativa banci mari,
consorții de banci și alte instituții financiare, în condițiile în care a existat o activitate intensa în rândul acestor
instituții în ceea ce privește finanțarile, refinanțarile și finanțarile imobiliare din România.

Reamintim ca, în aceasta tranzacție, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat Marcos
Provit.
Citește și
→ NNDKP asista Marcos Provit într-o emisiune de obligațiuni corporative transfrontaliere. Echipa
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coordonata de partenerul Valentin Voinescu
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