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În ultimele 12 luni, avocații firmei Bulboaca & Asociații au fost implicați în peste
zece fuziuni și achiziții, dintre care patru înca sunt în derulare. De vorba cu Adrian
Bulboaca (Managing Partner), despre factorii cheie ai evoluției tranzacțiilor de tip
M&A în acest an, industriile în care exista apetit pentru investiții, clienți și proiecte
importante

Piața de fuziuni și achiziții din România își va continua trendul ascendent. Adrian-Catalin Bulboaca,
Managing Partner al Bulboaca & Asociații SCA, subliniaza ca, în ciuda contextului tranzacțional dificil,
domeniile medical, IT, imobiliar, agricultura, pharma, real estate, financiar, noi tehnologii vor menține
creșterea din aceasta zona.Aprecierile avocatului se bazeaza pe datele deținute de firma pe care o
coordoneaza, dar și pe analiza mandatelor pe care echipa sa le are pe masa de lucru.
„O piața dificila este pe tipul preocuparilor și talentului profesional al firmei noastre. Aceasta pentru ca, atunci
când clienții noștri întâmpina o dificultate majora, de neimaginat sau de nesurmontat, experiența noastra arata ca
nu merita în a se renunța, deoarece și atunci exista șanse reale pentru a se face o tranzacție sau pentru a se
soluționa o speța”, puncteaza liderul Bulboaca & Asociații.
În acest context, avocatul este de parere ca vor continua sa fie realizate tranzacții importante în regiune. De
asemenea, țara noastra va atrage investiții noi, România fiind cunoscuta deja ca un stat european cu potențial în
acest sector, date fiind oportunitațile și soluțiile de finanțare și M&A, nivelurile scazute de impozitare și salariile
competitive.
„Credem ca masurile de susținere provenite din pachete de instrumente de finanțare nerambursabila promovate atât
de Uniunea Europeana, cât și prin scheme de ajutor de stat la nivel național și din cadrul temporar de criza adoptat
de Comisia Europeana care va permite statelor membre sa acorde ajutoare cu un cuantum limitat întreprinderilor
afectate de criza actuala sau de sancțiunile și contrasancțiunile aferente, sa se asigure ca întreprinderile dispun în
continuare de lichiditați suficiente și sa despagubeasca întreprinderile pentru costurile suplimentare suportate ca
urmare a prețurilor excepțional de ridicate la gaz și energie electrica, vor deveni factori cheie ai evoluției
tranzacțiilor de tip M&A ca mijloc viabil de expansiune a business-ului”, mai spune Adrian-Catalin Bulboaca.
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Pe masa de lucru a avocaților se afla multe proiecte importante
De altfel, pe parcursul anului în curs, Bulboaca & Asociații a continuat sa asiste atât clienți tradiționali ai firmei,
cât și clienți noi într-o gama variata de mandate, unele cu un grad de complexitate particular, implicând aspecte de
reglementare, asistența de tip due diligence, asistența în timpul negocierilor și îndeplinirea calendarelor de
tranzacție, precum și asistența post-closing.
„Interesul pentru achiziționarea de societați ținta în România vine, în mod firesc, din partea unor fonduri de
investiții, companii locale și internaționale (cu precadere, din Europa) sau fonduri de capital privat care au optat
pentru o diversificare a industriilor vizate menita sa sporeasca valoarea investițiilor de portofoliu”, explica
avocatul.
În acest moment, echipa de experți a firmei de avocatura are în derulare mai multe proiecte de anvergura, unele
dintre ele reprezentând premiere pe piața, ceea ce este deopotriva atât o provocare profesionala, cât și o bucurie
intelectuala.
Printre cele mai relevante mandate, Adrian-Catalin Bulboaca indica proiecte importante în domeniile
asigurarilor, pieței de capital, în domeniul medical, al agriculturii, precum și al tehnologiei. „În mare parte ele se
vor concretiza pâna la finalul anului, așadar speram sa revenim cât de curând cu vești bune”, adauga avocatul.
În ceea ce privește 2021, liderul Bulboaca & Asociații spune ca firma pe care o coordoneaza l-a simțit ca fiind un
an analiza și repoziționare, de punere a bazelor pentru viitor. „Au existat prospectari ale pietei, exerciții de due
diligence – unele concretizate în investiții, altele înca in evaluare – semn ca piața a preferat sa fie mai reținuta în
decizii cu impact financiar mare, spre deosebire de anii precedenți. Prelungirea crizei sanitare a adus într-adevar o
încetinire a tranzacțiilor, dar le-a acordat pe de o parte antreprenorilor timpul necesar pentru a pregati companiile
în vederea unei investiții, iar pe de alta parte investitorilor timp pentru a regândi strategiile de investiții”, detaliaza
expertul.
Criza medicala a influențat și aceasta arie de practica, existând o tendința spre solicitarea unor onorarii fixe –
aspect de înțeles, în contextul în care se dorea predictibilitate a cheltuielilor juridice, într-o perioada de
incertitudine. „Încercam sa acomodam întotdeauna cerințele clienților noștri, asigurându-i totodata de transparența
și cea mai mare diligența în ceea ce facem - pentru proiectele unde natura acestora impunea rate orare, am avut
deosebita grija în a ne informa clienții cu privire la progresul asistenței noastre, astfel încât sa le oferim confortul
ca sunt la curent cu cheltuielile acumulate”, nuanțeaza Adrian-Catalin Bulboaca.
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Avocații Bulboaca & Asociații au fost implicați în proiecte frumoase în zona de real estate, IT precum și în zona
de jocuri de noroc și sport. Unele proiecte au avut o componenta semnificativa de reglementare și au necesitat
dialoguri cu autoritațile în domeniu și problematizari cu privire la interpretarea legii, inclusiv prin raportare și la
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practica altor state. „În ultimele 12 luni, avocații noștri au fost implicați în peste zece tranzacții de M&A, dintre
care patru înca sunt în derulare. Valoarea acestora este confidențiala. Ne bucuram sa avem clienți atât antreprenori
locali, cât și investitori strategici. Credem ca modul nostru de abordare ne diferențiaza pe piața, fiind o firma
antreprenoriala care înțelege dificultațile și provocarile mediului de business și care vede dincolo de problemele
juridice ale unui proiect. Avem, de asemenea, o foarte buna colaborare cu fondurile de investiții și alte tipologii de
investitori, fiind constant în contact cu acestea pentru a identifica oportunitați și sinergii”, precizeaza
Adrian-Catalin Bulboaca.
Portofoliul de clienți deținut de Bulboaca & Asociații în practica de M&A este generat aproape in integralitate de
proactivitatea firmei.
Avocații sunt conștienți de atuurile numeroase deținute de firma în care activeaza. În aceasta categorie intra echipa
formata din profesioniști competenți și dedicați, care lucreaza în echipe multi-disciplinare (M&A/Corporate,
Banking & Finance, Employment and Labor Relations, IP &IT, Data Protection, Regulatory, Real Estate,
Litigation, Competition) și a caror calitate a lucrarilor avocațiale a atras bunul renume și reputația de firma de
avocatura „hands on” pentru fiecare proiect încredințat în parte.
Echipa de M&A are în acest moment șase avocați cu un grad mare de senioritate, coordonați de partenerul firmei,
Adrian-Catalin Bulboaca. „Buna pregatire profesionala, diligența, atenția la detalii și proactivitatea în ce privește
venirea în întâmpinarea problemelor clienților sunt printre calitațile echipei de M&A din cadrul Bulboaca &
Asociații. Fiind implicați în proiecte complexe, se întâmpla deseori sa construim echipe interdisciplinare și astfel
colaboram în mod constant și cu celelalte echipe ale Bulboaca & Asociații, pentru a asigura servicii de asistența
juridica și reprezentare integrate și la un nivel calitativ ireproșabil pentru clienții noștri”, amintește avocatul.
Adrian-Catalin Bulboaca se așteapta ca anul 2022 sa mențina în prim plan tranzacțiile în agricultura, tehnologie,
sanatate, imobiliare și energie. În aceste industrii, apetitul de investiții este unul cu accent atât pe oportunitați pe
termen lung, cât și pe termen scurt, iar contextul socio-politic și economic își face resimțita prezența doar ca
„business as usual”.
De altfel, avocatul atrage atenția ca cele mai mari provocari ale anului în curs în tranzacțiile de M&A deriva cu
siguranța din climatul socio-politic volatil și din realitațile economice în deplina și profunda schimbare. „Dincolo
de atributele specifice pe care le implica o tranzacție de M&A, credem ca pregatirea în prealabil a companiei
pentru o viitoare tranzacție și adaptarea rapida la noile realitați vor avea un rol deosebit de important, daca nu
fundamental, în tranzacțiile de M&A”, concluzioneaza liderul Bulboaca & Asociații.
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