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RTPR Allen & Overy a obținut în instanța anularea amenzii aplicate Tymbark
Maspex de catre Consiliul Concurenței
RTPR Allen & Overy a reprezentat Tymbark Maspex în dosarul referitor la cererea de anulare a deciziei
Consiliului Concurenței prin care societatea a fost sancționata în cadrul investigatiei privind retailul
alimentar care a mai vizat Metro, Selgros, Real, Mega Image si 20 de furnizori ai acestora.
Prin soluția pronunțata, Curtea de Apel București a anulat decizia Consiliului Concurenței nr. 13/14.04.2015 în
privinta reclamantei Tymbark Maspex, dispunând, în privinta acestei societati, repunerea în situatia anterioara
emiterii deciziei de catre autoritatea de concurenta prin restituirea amenzii aplicate prin decizie.
O echipa mixta de avocați, specializați în litigii în materia dreptului concurenței, din cadrul RTPR Allen & Overy,
formata din Valentin Berea (Partener), Roxana Ionescu (Senior Associate), Ioana Narosi (Associate), Andrei
Mihul (Associate) si Gabriela Olteanu (Associate) a consiliat și reprezentat Tymbark Maspex, atât în faza
administrativa a investigatiei, cât si în fata Curtii de Apel Bucuresti.
„Este o victorie de etapa, solutia finala urmând sa fie data cel mai probabil de catre Înalta Curte de Casatie si
Justitie (pentru ca este de asteptat ca autoritatea de concurenta sa formuleze recurs), problema de drept în disputa
vizând aplicarea corecta a legii în timp si relatia dintre normele de drept intern si cele comunitare, în cazurile în
care sunt incidente atât prevederile art. 5 din Legea Concurentei nr. 21/1996, cât si art. 101 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene”, a declarat Valentin Berea.
RTPR a fost înfiintata în anul 2004 si activeaza în asociere cu firma londoneza Allen & Overy din 2008.
RTPR Allen & Overy are o echipa de 41 de avocati, inclusiv 5 parteneri – Costin Taracila, Victor Padurari,
Alexandru Retevoescu, Mihai Ristici, Valentin Berea, beneficiind si de expertiza exceptionala a Profesorului
Lucian Mihai, ca Of Counsel.
Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finantari, fuziuni si achizitii, piete de capital,
insolventa si restructurari, dreptul concurentei, litigii si arbitraj, dreptul muncii, dreptul proprietatii intelectuale,
consultanta într-o gama larga de sectoare de afaceri, precum energie, telecomunicatii, finantare, real estate si
industria farmaceutica.
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