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Ileana Glodeanu, Wolf Theiss: Daca afacerea nu e independenta și gata de a fi
asimilata, structura e descurajanta pentru private equity

Milioane de euro disponibile în fondurile de private equity nu intra în companiile din economia locala,
pentru ca fondurile sunt mai precaute iar companiile locale nu sunt pregatite pentru colaborare, reiese din
declarații facute de avocata Ileana Glodeanu, partener Wolf Theiss.
”Foarte puține afaceri de familie sunt curtate cu succes de private equity, pentru ca trebuie sa fie un anume tip de
business și trebuie sa înțeleaga ce reprezinta private equity, care e scopul, etc.”, a declarat Glodeanu.
Anul trecut fondurile de private equity au investit în 19 companii românești aproape 78 milioane de euro, ceea ce
reprezinta un avans fața de suma totala de 70 milioane de euro investita în 2013, potrivit datelor asociației de profil
EVCA. Suma este însa mult mai mica decât cea de 294 milioane de euro investita de fonduri în 2008, momentul de
vârf al investițiilor private equity în companiile Românești.
Avansul din 2014 ar sugera apetit în creștere pentru fondurile de private equity, în timp ce vârful din 2008 ar
sugera existența unui potențial masiv.
Cu toate acestea, ”e dificil sa pregatești o afacere propriu-zis pentru vânzare. Am vazut multe afaceri integrate în
structura de grup, iar compania target nu era standalone. Aceasta structura poate fi descurajanta, daca afacerea
nu este independenta și gata de a fi asimilata”, a mai spus Glodeanu, adaugând ca ”antreprenorii trebuie sa fie
conștienți și educați, sa știe ce vând și sa înțeleaga, sa pregateasca afacerea pentru vânzare”.
Cele mai mari investiții derulate de fondurile private equity anul trecut au vizat companiile de servicii (18 mil.
euro) și cele de transport (17,5 mil. euro), urmate de companiile de electronice și IT (14,6 mil. euro). La celalalt
capat al spectrului, nu s-a înregistrat nicio investiție în companii din agricultura, produse industriale, chimicale și
imobiliare.
”Aceasta nu e o dificultate întâlnita doar la antreprenori. Am vazut de asemenea multe business-uri dependente de
multinaționale. Am fost implicați într-o tranzacție pe care o negociem deja de un an, printre altele intrucat
multinaționala are o afacere care nu e separata si independenta”, a adaugat Glodeanu.
O alta dificultate în atragerea fondurilor private equity este precauția fondurilor, dupa criza economica globala.
Avocata spune ca, deși a participat și la o tranzacție pe care a încheiat-o în trei saptamâni, s-a întâmplat și sa
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participe la negocieri care au durat doi ani de zile, fara un rezultat concret.
”Am încheiat o tranzacție chiar și în trei saptamâni, însa la celalalt capat al spectrului am vazut negocieri de doi
ani de zile, neîncheiate cu o tranzacție. Clientul a renunțat la negocieri, iar dupa înca un an a revenit cu o noua
propunere. Putem spune ca negocierile unei tranzacții dureaza în medie șase luni, dar durata depinde de multi
factori”, a declarat avocata.
Aici ar interveni și modul în care decurg negocierile pe partea de consultanța. Antreprenorii locali prefera de multe
ori sa colaboreze în toate lucrurile cu un singur avocat sau o singura firma de avocatura, chiar daca experiența
necesara difera între activitați.
”Antreprenorii din pacate nu ajung mereu sa acceada la consultanți profesioniști în cadrul unei tranzacții. Exista
acum o tendința în care unii antreprenori merg spre profesioniști, iar avocații și fondurile deruleaza un proces
constant de educație în aceasta privința. Mulți antreprenori merg în continuare pe formula în care folosesc
aceiași avocați, cu care au o relație tradiționala, pentru toate chestiunile juridice, chiar daca difera complexitatea
și nevoia de specializare”, a explicat Glodeanu.
Chestiunea succesiunii
Tot antreprenorii sunt reticenți în a aduce în compania pe care au creat-o, poate, de la zero, oameni de la un fond
de investiții sau profesioniști în management, care ar putea sa puna sub semnul întrebarii deciziile luate sau modul
de a face business.
”Sunt generații mai vechi active în diverse sectoare care acum nu mai au membri ai familiei carora sa le predea
afacerea. Nedorind sa aduca management profesionist în companie, și neavând caror membri ai familiei sa le
predea afacerea, respectivii antreprenori merg spre insolvența. Sunt și cazuri cu povești de succes, cu tranziții
reușite, pe perioade de șapte – zece ani, în domeniul farmaceutic, de exemplu”, a zis avocata.
O alta categorie de antreprenori în care succesiunea prezinta dificultați o reprezinta acei oameni din IT, de
exemplu, care pornesc de la o idee și o dezvolta în primele etape, dar se opresc înainte de a ajunge la un nivel
industrial.
”În a doua categorie avem un alt tip de probleme de succesiune, legate de zona in care antreprenoriatul activeaza.
Ne uitam de exemplu la cateva companii de IT pentru investigatii de due dilligence. Mulți dintre antreprenorii
tinerei generații sunt interesați de IT, dar dupa ideea inițiala nu investesc în partea de producție sau in general in
zona de industrie”, a mai spus Glodeanu.
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