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MPR|Partners, alaturi de cumparator în achiziția unui parc solar de 45 MWp. Mai
mulți parteneri s-au implicat în tranzacția de 83 milioane de euro

MPR|Partners a asistat V-Ridium în recenta achiziție a unui parc solar de 45 MWp aflat în județul Giurgiu,
ca parte a strategiei de expansiune a GreenVolt, companie portugheza listata la bursa.
MPR|Partners a fost implicata în toate etapele proietului, incluzând întocmirea unui due diligence complex,
participare în procesul de ofertare, structurarea tranzacției, negocierea documentelor tranzacției și toate celelalte
aspecte privind fuziuni & achiziții. Implicarea a inclus asistența și consiliere privind finanțarea și refinanțarea
proiectului de partea împrumutatorului.
Echipa care a furnizat asistența de drept societar, fuziuni & achiziții, reglementare, energie, finanțare, drept
imobiliar și autorizare a fost coordonata de Dana Radulescu (partener) și compusa din Daniel Alexie (partener),
Diana Borcean și Flavia Ștefura (avocați seniori), precum și avocații Oana Savulescu și Sonia Benga. Alina
Popescu (partener fondator al firmei) a coordonat toate aspectele de antitrust și investiții straine directe ale
tranzacției.
Reamintim ca producatorul de energie regenerabila GreenVolt a anunțat pe 18 mai ca a cumparat un parc
fotovoltaic de 45 MWp în România, evaluat la 83 de milioane de euro (87 de milioane de dolari). Parcul
fotovoltaic, finalizat în 2012, se afla în Slobozia, județul Giurgiu, și era deținut de Samsung C&T Corporation,
LSG Building Solutions și Green Source Consulting.
Achiziția a fost realizata de compania portugheza prin subsidiarele GreenVolt V-Ridium Solar 45 și V-Ridium
Renewables.
Potrivit companiei, o parte din energia produsa în parc va fi vânduta pe piața, în timp ce alte venituri vor fi
direcționate catre certificatele verzi, valabile pâna în 2031. Majoritatea acestor certificate verzi sunt contractate în
euro, alaturi de compania E.ON.
“Aceasta achiziție marcheaza un alt pas în strategia de creștere definita de GreenVolt. LIONS Park ne
consolideaza capacitatea de generare din surse regenerabile, deschizând o gama larga de posibilitați pentru
comercializarea acestui tip de energie”, a declarat CEO-ul GreenVolt, Joao Manso Neto.
Anul trecut, GreenVolt s-a extins pe piețele din Bulgaria, România și Italia prin preluarea V-Ridium, dezvoltator
polonez de surse regenerabile și anunța, la acel moment, ca are în plan dezvoltarea/achiziționarea unor proiecte de
170 MW pe plan local.
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