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DealMaker BizLAWYER: Silviu Statulat, Managing Partner Stratulat Albulescu
Attorneys at Law. Avocatul cu doua facultați, școlit în SUA și Țarile de Jos, s-a
remarcat în tranzacțiile lunii martie

Doua tranzacții finalizate luna trecuta, pe care și-au pus semnatura avocații firmei Stratulat Albulescu
Attorneys at Law, coordonați de Silviu Stratulat, îi aduce partenerului fondator titlul de DealMaker-ul lunii
martie, din partea redactiei BizLAWYER.Introducem, cu aceasta ocazie, o rubrica noua intitulata
DealMakerul lunii, in care ii vom evidenția pe avocații implicați în tranzacții care au ajuns la final în
perioada anterioara, recunoscuți pentru abilitațile lor în practica de fuziuni și achiziții.Deschidem aceasta
rubrica cu Silviu Stratulat, 35 de ani, Managing Partner Stratulat Albulescu Attorneys at Law, absolvent de
Drept și A.S.E. (Relatii Economice Internaționale), școlit în SUA și Țarile de Jos, doctorand la Facultatea de
Drept din cadrul Universitații București, avându-l ca profesor coordonator pe reputatul profesor de drept
Dr. Valeriu Stoica.
In tranzactiile asistate in luna martie, Silviu Stratulat a fost secondat de Alexandra Radu, Partener Stratulat
Albulescu Attorneys at Law, al doilea DealMaker al lunii martie, un avocat cu experienta indelungata intr-una
dintre cele mai mari firme internaționale de avocatura prezente în România.
Chiar daca nu este o firma de talie mare si nici nu are foarte multi ani de activitate, Stratulat Albulescu
Attorneys at Law a reusit in ultimii ani sa intre in plutonul firmelor locale de avocati foarte active pe segmentul
fuziunilor si achizitiilor.

Tranzactiile lunii martie, analizate de BizLAWYER

Asistarea Wirecard în achiziționarea Provus

Stratulat Albulescu Attorneys at Law a asistat grupul german Wirecard în achiziționarea liderului în procesarea de
plați și furnizarea de servicii tehnologice Provus de la fondul de investiții polonez Innova Capital. Achiziția a fost
finalizata în data de 29 februarie 2016 și a implicat și achiziționarea Romcard și Supercard Solutions & Services,
cele doua subsidiare din România ale Provus. Prețul de achiziție a fost agreat la 32 milioane de Euro.
În cadrul procesului de achiziție, Stratulat Albulescu Attorneys at Law s-a ocupat de desfașurarea investigației
de due diligence și a acordat consultanța juridica cu privire la aplicarea legii române în contextul tranzacției. Firma
a lucrat îndeaproape cu o echipa de avocați din cadrul birourilor din Düsseldorf și Londra ale Fieldfisher care au
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coordonat achiziția și au condus negocierile din partea Wirecard.
Provus asista companiile în externalizarea, achiziționarea și procesarea de carduri, precum și cu privire la tranzacții
de plata cu cardul online și operațiuni POS. Baza sa de clienți include banci române, precum și jucatori importanți
de pe piața de telecomunicații și retail. În plus, Provus a colaborat cu Guvernul României în vederea implementarii
proiectului Cardurilor Naționale de Sanatate.
Wirecard este o firma specializata pe partea de software, IT și soluții de plata, procesare și emitere de produse.
Achiziția Provus este parte a strategiei de extindere a Wirecard în Europa de est.
Echipa Stratulat Albulescu Attorneys at Law a fost coordonata de Silviu Stratulat și de Alexandra Radu,
Parteneri și coordonatori ai departamentului de Corporate și M&A. Alți membri ai echipei au fost și Andrei
Albulescu și Delia Belciu, Parteneri, Cristina Man, Asociat Senior și Ana Chira, Cristiana Dițoiu și Andrei Baluș,
Asociați.
Citeste si
►Germanii de la Wirecard preiau grupul local Provus. Clifford Chance Badea, Stratulat Albulescu
Attorneys at Law și Fieldfisher, în tranzacția de 32 mil. €
“Tranzacția a presupus un volum semnificativ de munca, având în vedere ca au fost implicate trei societați
target care activeaza pe o piața ce presupune o înțelegere profunda a domeniului și un grad de specializare
ridicat.
Achiziția Provus a implicat asistența juridica multidisciplinara într-un domediu inovativ care este în continua
dezvoltare și a permis de asemenea echipei noastre sa lucreze împreuna cu principalul consultant juridic al
cumparatorului, extinzând astfel experiența și deschiderea noastra internaționala.”
Silviu Stratulat, Managing Partner Stratulat Abulescu Attorneys at Law

Asistarea World Class Romania în achiziționarea Club Sport Fitness Center MV

Echipa de avocați de la Stratulat Albulescu Attorneys at Law a asistat liderul în servicii de fitness din Romania,
World Class Romania S.A., în achiziționarea unuia dintre competitorii sai, Club Sport Fitness Center MV S.R.L.
Achiziția a fost finalizata la data de 24 martie 2016.
World Class Romania S.A., deținuta în prezent de fondul privat de investiții polonez Resource Partners, este activa
pe piața din Romania începând cu anul 2000 și deține la acest moment o rețea de 19 centre de fitness în București,
Timișoara și Cluj-Napoca, înregistrând venituri de 9.6 milioane Euro în anul 2014.
Club Sport Fitness Center MV S.R.L., o rețea importanta de centre de sport și fitness având mai multe sucursale în
România, opereaza o franciza de 9 centre de fitness în București și în alte mari orașe din România sub numele de
Club Moving sau Moving Express.
În cadrul procesului de achiziție, Stratulat Albulescu Attorneys at Law s-a ocupat de toate aspectele tranzacției,
de la pregatirea scrisorii de intenție, a raportului de due diligence și a documentelor tranzacției, pâna la asistarea în
procesul de negociere și finalizare a tranzacției. Casa de avocatura a fost implicata de asemenea pe partea de
finanțare a tranzacției, cuprinzând revizuirea și negocierea documentației de finanțare pregatita de doua mari
instituții de credit stabilite în România.
Echipa Stratulat Albulescu Attorneys at Law a fost coordonata de Silviu Stratulat și de Alexandra Radu,
Parteneri și coordonatori ai departamentului de Corporate și M&A, alaturi de alți membri ai echipei ce îi include pe
Andrei Albulescu - Partener, Cristina Man - Asociat Senior, Ana Chira, Andrei Baluș și Cristiana Dițoiu Asociați.
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Citeste si
► Stratulat Albulescu Attorneys at Law, alaturi de World Class Romania în achiziția Club Sport Fitness
Center MV. Tranzacția a ajuns la final saptamâna trecuta
“Având în vedere faptul ca tranzacția a implicat achiziția unui jucator important pe piața serviciilor de fitness
din România și, prin urmare, preluarea unui business cu prezența semnificativa pe piața, aceasta a prezentat
anumite provocari carora le-am facut fața cu succes cu ajutorul tuturor membrilor echipei.”
Alexandra Radu, Partener Stratulat Albulescu Attorneys at Law

Cine este Silviu Stratulat, DealMaker-ul lunii martie

Silviu Stratulat este membru fondator al firmei de avocatura Stratulat Albulescu Attorneys at Law și
coordonator al practicii de Corporate, Comercial, M&A, Real Estate, Banking și Project Financing, Regulatory
Banking.
A activat timp de aproape zece ani în cadrul unor firme internaționale de avocatura de peste hotare, acumulând o
vasta experiența în furnizarea de consultanța juridica, astfel ca portofoliul sau a ajuns sa includa proiecte de succes
în multe sectoare diferite, printre principalele specializari fiind M&A și Corporate Law.
Acreditarile academice includ educația în Statele Unite și Țarile de Jos, absolvirea Facultații de Drept,
Universitatea “Nicolae Titulescu” în București, anul 2004 și a Academiei de Studii Economice, București,
Facultatea de Relații Economice Internaționale, un an mai târziu.
Dubla sa formație de jurist și economist i-au permis o abordare integrata a problemelor specifice clienților ce
activeaza în afaceri. Este specializat în drept financiar bancar, el coordonând proiecte de amploare și complexe în
aria serviciilor financiare incluzând credite sindicalizate, facilitați de credit de tip “revolving”, precum și acordarea
de asistența juridica a unor instituții financiare autorizate de catre Banca Naționala a României cu privire la
anumite chestiuni juridice ce reies din cadrul legislației primare și secundare în domeniul financiar bancar.
Pregatirea sa academica a fost completata prin finalizarea cu succes a programelor de master în dreptul afacerilor la
doua universitați prestigioase din Olanda - De Haagse Hogeschool în anul 2005, respectiv România, în cadrul
Facultații de Drept a Universitații București, anul 2008.
Este membru al Baroului București din anul 2007. De asemenea, Silviu este doctorand la Facultatea de Drept din
cadrul Universitații București, avându-l ca profesor coordonator pe reputatul profesor de drept Dr. Valeriu Stoica.
Silviu Stratulat a fost inclus în bazele de date ce cuprind avocați de top la nivel mondial a rețelelor internaționale
Pangea, Legaling și Global Law Experts.
Global Law Experts subliniaza experiența lui Silviu Stratulat în ariile de practica M&A – fuziuni și achiziții și
drept societar, menționând, de asemenea, calitațile și expertiza sa în specializarile drept bancar și financiar și drept
imobiliar.

Cum îl descriu clienții pe Silviu Stratulat:
Mikael Fredholm
CEO & Partener World Class Romania

Robert Redeleanu
CEO UPC Romania

„Lucrez cu Silviu Stratulat și cu firma acestuia din 2007. Silviu

”Îl recomand pe Silviu ca fiind un avocat talentat și efi
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este un partener important și de valoare pentru noi în extinderea
în România (de la 2 cluburi în 2007 la 35 de cluburi în 2016).
Avem încredere în Silviu cu privire la toate proiectele noastre ce
implica o componenta juridica, precum și în achiziții și proiecte
greenfield. Sunt foarte mulțumit de profesionalismul și dedicarea
cu care lucreaza Silviu și echipa lui. Sunt mai mult decât bucuros
sa asist cu referințe pe oricine dorește sa lucreze cu Stratulat
Albulescu Attorneys at Law.”

simț excelent de business și o înțelegere aprofundata a
telecom. Este creativ, orientat spre soluționarea proble
extrem de dedicat sa gaseasca soluții.”

Tranzacții în care a fost implicat în ultima perioada

Silviu Stratulat a coordonat echipa Stratulat Albulescu Attorneys at Law în urmatoarele tranzacții:
♦ Asistarea unuia dintre leaderii globali de pe piața de servicii hoteliere B2B în achiziționarea uneia dintre cele
mai importante firme cu activitate în domeniul de rezervari hoteliere din Europa.
♦ Asistarea uneia dintre cele mai importante companii de fitness din România cu privire la o potențiala achiziție
a unui club de servicii de sanatate în România. Preluarea a fost structurata în doua etape, anume preluarea
management-ului și a redefinirii identitații clubului de servicii de sanatate, în conformitate cu imaginea
cumparatorului.
♦ Asistarea unui grup privat de investitori elvețieni în achiziția unui pachet majoritar în una dintre primele
companii din România specializate pe emitere de moneda electronica și autorizata de BNR.
♦ Asistarea unui important producator de vinuri din România cu privire la achiziționarea firmei acestuia de catre
un investitor strain, implicând asistența juridica pe parcursul întregii tranzacții, inclusiv în redactarea documentelor
tranzacției, structurarea tranzacției, negocieri și implementare.

Silviu Stratulat despre:

Locul unui avocat în ”lanțul trofic” al tranzacției

Întotdeauna la vârf este clientul, dar avocatul poate semnala riscuri importante care pot influența semnificativ
modul în care se desfașoara negocierile.

Cele mai importante elemente ale unei tranzacții

“Anumite elemente importante pot fi conturate înca din faza de due diligence, cum ar fi structurarea tranzacției,
mecanismul de preț și strategia de negociere între parți.
În general, tranzațiile sunt duse la final, dar au existat și cazuri izolate în care tranzacția nu a mers înainte. De
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exemplu, într-o tranzacție unde firma noastra a asistat proprietarul într-o vânzare a unui important business din
domeniul agricol, neobținerea finanțarii de catre potențialul cumparator a dus la blocarea proiectului. În alt caz,
clientul nostru a decis sa nu continue proiectul întrucât, în urma analizei facute în procedura preliminara de
analiza a societații target, s-a ajuns la concluzia ca aceasta nu corespunde politicii investiționale a clientului
nostru.”

Cel mai tensionat moment în desfașurarea tranzacției

Perioada de dinainte de semnare este întotdeauna mai aglomerata și tensionata, pentru ca negocierile intra pe
ultima suta de metri și trebuie închise punctele asupra carora înca nu s-a ajuns la un acord. Tot în etapa aceasta,
în funcție și de rezultatul final al procesului de due diligence, pot aparea modificari substanțiale ale unor
prevederi importante ale contractului, precum inserarea unor clauze noi de indemnity sau a unor garanții
suplimentare.

Cea mai buna structura de tarifare într-o tranzacție

Ideal ar fi un tarif orar pe baza de estimat. Totuși, tendința în ultimul timp este sa primim solicitari de la clienți fie
pentru un tarif fix, fie pentru o structura bazata pe încasarea unui onorariu de succes la finalizarea tranzacției.

Modul in care sunt abordate elementele cheie ale tranzactiei

Punctele mai sensibile și punctele ramase deschise spre finalul tranzacției se abordeaza, în general, în întâlniri
separate cu clienții, în vederea stabilirii unei strategii. Apoi, de regula, avem întâlniri cu partea adversa strict
pentru închiderea acestora.

Tranzacțiile la care lucreaza în prezent Silviu Stratulat
Proiectele inițiate în ultima parte a anului trecut și care presupun operațiuni complexe continua și în prezent. "
Firma noastra a oferit asistența juridica pe partea de M&A în numeroase sectoare de activitate economica, din
care putem menționa sectorul bancar-financiar, industria hoteliera, sectorul de fitness și de servicii de sanatate.
De asemenea, avem în lucru o potențiala achiziție a unui important retailer de pe piața bunurilor de consum. Nu
în ultimul rând, asistam în continuare World Class cu privire la integrarea businessului Club Moving", a declarat
pentru BizLAWYER Silviu Stratulat.

Alaturi de Silviu Stratulat, Alexandra Radu a coordonat echipa Stratulat Albulescu Attorneys at Law in
tranzacțiile ce au presupus asistarea Wirecard în achiziționarea Provus – desfașurarea investigației de due
diligence și acordarea de consultanța juridica cu privire la aplicarea legii române în contextul tranzacției si asistarea World Class Romania în achiziționarea Club Sport Fitness Center MV – coordonarea tuturor
aspectelor tranzacției, de la pregatirea scrisorii de intenție, a raportului de due diligence și a documentelor
tranzacției, pâna la asistarea în procesul de negociere și finalizare a tranzacției.
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Cine este Alexandra Radu, al doilea DealMaker al lunii martie

Alexandra Radu s-a alaturat echipei Stratulat Albulescu Attorneys at Law în luna septembrie 2015 în calitate de
Managing Associate, iar în luna decembrie 2015 a fost promovata în poziția de Partener și co-coordonator al
departamentului de Corporate și M&A, alaturi de Silviu Stratulat. Printre proiectele coordonate de Alexandra de
când s-a alaturat Stratulat Albulescu Attorneys at Law se numara asistarea unei companii internaționale de
servicii de fitness și sanatate, unul dintre jucatorii-cheie de pe piața româneasca în legatura cu o achiziție
importanta, precum și cu privire la restructurarea grupului constând în fuziunea a doua centre de fitness cu
compania-mama; asistarea unuia dintre concurenții importanți de pe piața de servicii de internet, televiziune și
comunicații cu privire la potențiala achiziție în vederea integrarii pe verticala a afacerii acestuia; asistarea unui
furnizor global de soluții de software, IT și procesare de plați, într-o achiziție a unui grup important de companii
din România.
Alexandra are peste zece ani de experiența tranzacționala în calitate de avocat specializat pe fuziuni și achiziții,
precum și pe chestiuni de drept societar, comercial și dreptul concurenței. Ea a asistat o multitudine de clienți
naționali și internaționali cu privire la tranzacții complexe de fuziuni și achiziții implicând mai multe jurisdicții,
exituri de pe piața din România, precum și cu privire la aspecte sensibile de tranzacționare și de reglementare.
Alexandra este membra a Baroului București din anul 2006.
Înainte de a se alatura echipei Stratulat Albulescu Attorneys at Law, Alexandra a facut parte, pentru mai mult de
10 ani, din echipa de Corporate și M&A din cadrul biroului din București al CMS Cameron McKenna, una dintre
cele mai mari firme internaționale de avocatura prezente în România.

Ce spun clienții despre Alexandra Radu:
Irina Rosu
Director Executiv & CFO World Class Romania
”Ma simt foarte norocoasa sa fi avut ocazia sa lucrez cu
Alexandra pe mai multe proiecte de achiziții și transferuri de
business. Alexandra este foarte diligenta și profesionista, o
persoana de încredere și de baza în respectarea
termenelor-limita. Sunt impresionata de experiența ei în
echilibrarea rigorilor și cerințelor legale cu soluții practice de
business, contribuind la succesul tuturor proiectelor noastre.
Alexandra este un excelent profesionist orientat spre business și
sper sa lucrez cu ea și pe viitoare proiecte de M&A.”

Vanda A
Consilier juridic/Contracte &
IBM R

”Am lucrat cu Alexandra și îndeaproape și la dist
persoana cu care se lucreaza ușor, eficienta și or
rezultate. Nu în ultimul rând, având în vedere presiun
scurt pentru a livra rezultate – care sunt parte din mu
de zi cu zi – Alexandra a fost extrem de utila, e
rezolvat problemele la timp. Așteptam cu nerabdar
din nou cu A
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Alexandra Radu despre

Elementele prin care s-au diferențiat aceste tranzacții de celealte la care a participat

Fiecare tranzacție vine cu particularitațile și provocarile ei, dar aceste doua tranzacții care tocmai au fost
finalizate îmi vor ramâne amintire ca primele proiecte mari coordonate ca membru al echipei Stratulat Albulescu,
în care am cunoscut echipa și am reușit sa o direcționez catre un scop comun.

Colaborarea cu avocații in-house ai clientului

În ambele proiecte am colaborat foarte bine cu toate persoanele implicate, întrucât am avut și de partea cealalta
avocați cu experiența și deschidere spre discuții și negocieri. La achiziționarea Provus am avut de asemenea o
colaborare excelenta cu avocații Fieldfisher, consultantul principal al clientului nostru pe tranzacție.

Elementele de inovație (introduse de consultanți) ale acestei tranzacții?

Achiziția Club Moving a avut o serie de elemente inovative în analiza carora am fost implicați de la început, având
în vedere ca am asistat clientul înca din faza inițiala a pregatirii scrisorii de intenție. Principalele elemente
inovative au fost legate de structura tranzacției și mecanismul de preț.

”Tertipuri avocațiale” întâlnite des în negocierile de contracte și de tranzacții

Nu cred ca succesul unei tranzacții sta în ”tertipuri avocațiale”, cât în cunoașterea aprofundata a legii, atenția la
detalii în pregatirea contractului, abordarea practica, înțelegerea business-ului atât al clientului, cât și al
targetului, și, nu în ultimul rând, comunicarea deschisa, argumentata și eficienta cu partea adversa.

Cât e rutina și cât e creație în desfașurarea unei tranzacții

În fiecare tranzacție exista anumite puncte care se verifica de fiecare data. Totuși, pe parcursul negocierilor,
cerințele clienților pot fi dintre cele mai diverse și atunci trebuie sa gândim soluții inovative pentru a veni în
întâmpinarea acestora. Câteodata se întâmpla însa ca legislația sa nu permita punerea în practica a celor
negociate, iar atunci trebuie sa identificam și sa propunem soluții alternative.

Cele mai complicate tipuri de tranzacții și cele mai "frumoase"

Fiecare tranzacție are particularitațile ei și am întâlnit probleme de drept interesante în tranzacții aparent simple.
Evident, unele dintre cele mai complicate tranzacții sunt cele care implica o colaborare strânsa între avocați de pe
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mai multe arii de drept, precum și cele care includ mai multe jurisdicții, pentru ca în aceste tipuri de tranzacții este
esențiala o buna comunicare pentru armonizarea și alinierea tuturor aspectelor negociate cu cerințele legale.

Locul in care au loc discuțiile - la sediul firmei, la sediul clientului sau într-un spațiu neutru (si de ce)?

În general, discuțiile au loc la sediul firmei noastre sau la sediul clientului. Spațiul neutru este folosit doar în cazul
în care chestiunile discutate sunt extrem de sensibile, pentru a limita accesul la informații doar persoanelor care
participa la respectiva întâlnire.

Salveaza in agenda
Silviu Stratulat
Managing Partner
Tel.: +40 (21) 316 87 49
E-mail: silviu.stratulat@stratulat-albulescu.ro

Alexandra Radu
Partener
Tel.: +40 (21) 316 87 49
E-mail: alexandra.radu@stratulat-albulescu.ro

Doctorand al Facultații de Drept din cadrul Universitații din
București, avându-l ca profesor coordonator pe Prof. Dr. Valeriu
Stoica;

•2006 - Membra a Baroului București;
•2006 - Master în Dreptul Afacerilor, Facultatea de Dr
cadrul Universitații București;
•2005 - Facultatea de Drept din cadrul Universitații Bu

•2008 – Master în Dreptul Afacerilor, Facultatea de Drept,
Universitatea București;
•2005 – Master în Drept și Politica Europeana, De Haagse
Hogeschool;
•2005 – Academia de Studii Economice, București, Facultatea de
Relații Economice Internaționale;
•2004 – Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu”,
București.
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