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Avocații de M&A de la Mușat & Asociații spun ca tendința impusa de 2017 pare sa
fie în sensul unor proiecte mai mari ca valoare și mai complexe

Apetitul investitorilor pentru România continua sa fie la un nivel crescut, doar ca dorința de a derula
afaceri la noi în țara este uneori stopata de o serie de factori care provoaca îngrijorare în rândul mediului
de business. Monia Dobrescu, Partener Mușat & Asociații indica, în primul rând, modificarile la regimul
fiscal și incertitudinile pe care 2018 pare sa le aduca în aceasta privința (split TVA, contribuțiile salariale).
”Este dificil sa-ți faci un plan de afaceri pe cinci ani și sa-l și respecți în astfel de împrejurari.Avem în
derulare un numar considerabil de tranzacții M&A, în diverse industrii (alimentație, farma, energie,
servicii financiare și creditare, IT etc.), iar apetitul clienților noștri pentru noi achiziții pare, în continuare,
la cote ridicate”, puncteaza avocatul.
Echipa de M&A din cadrul Mușat & Asociații a avut un 2017 foarte bun, cele peste zece tranzacții în care
avocații au fost implicați dovedind faptul ca fondurile mari și investitorii strategici sunt cu ochii pe România.
Experții firmei de avocatura au acționat preponderent de partea cumparatorilor care, fie urmaresc sa intre pe piața,
fie vor sa-și consolideze poziția.
”În cazul nostru, mandatele au vizat afaceri mature, cu ani buni de activitate în spate și venituri de ordinul
milioanelor și zecilor de milioane de euro, cumparatorii fiind, cum spuneam, orientați catre investiții pe termen
lung. În aceste cazuri, obiectivul achizițiilor a fost, de regula, fie extinderea bazei de clienți, preluarea unor
tehnologii importante pentru cumparator sau diversificarea unui portofoliu de produse și servicii mature, deja
testate în piața. Ca atare, interesul a fost mai putin orientat catre preluari de start-up-uri și mai mult pentru
tranzacții mari. În cazul nostru, fiind vorba de afaceri mature, experiența a fost una pozitiva, cu vânzatori bine
pregatiți, dispuși sa angajeze consultanți de top, și familiari cu așteptarile unor clienți internaționali. Am remarcat
însa și rigiditate, însa în cazul tranzacțiilor privind afaceri mai mici, unde acționarul este mai „pasional” și mai
implicat în afacere”, explica Razvan Stoicescu, Partener Mușat & Asociații.

Majoritatea proiectelor derulate pe aceasta arie de practica de echipa Mușat & Asociații erau înca în derulare, în
luna ianuarie, urmând sa fie finalizate curând.

„Tendința impusa de 2017 pare sa fie in sensul unor proiecte mai mari ca valoare și mai complexe. Nu excludem
însa nici proiecte mai mici, clienții noștri fiind entitați cu putere financiara semnificativa și apetit pentru investiții
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locale. Din nou, urmând trend-ul dictat de 2017, apreciem ca sectoarele de retail, healthcare și construcții /
development vor fi printre cele mai interesante pentru investitori. Ca numar de tranzacții, sectorul de retail
probabil ca va prevala, pe fondul creșterii accentuate a consumului.”
Monia Dobrescu, Partener Mușat&Asociații

”Cum spuneam, 2017 a fost un an foarte bun din perspectiva tranzacțiilor M&A. Echipele noastre au fost așadar
implicate preponderent în tranzacții și mai puțin în activitați de consultanța non-tranzacționala. Cât privește timpul
necesar finalizarii unei tranzacții, privind restrospectiv, durata medie pare sa fie în jur de 6 – 8 luni, multe dintre
tranzacții implicând și avizul autoritaților de concurența sau aprobari ale autoritaților de reglementare (BNR etc.).
Din fericire, nu am avut cazuri în care tranzacțiile sa fi „picat” în 2017. Mușat & Asociații are 27 de ani de
activitate și o reputație ireproșabila în domeniu, ceea ce ne faciliteaza, fara îndoiala, accesul la tranzacții și clienți
mari”, mai spune Razvan Stoicescu.
La rândul sau, Monia Dobrescu este de parere impredictibilitatea mediului economic, atât a celui local, cât și a
celui global, va constitui principala provocare la care mediul economic va trebui sa faca fața pe parcursul anului
2018. ”Este foarte dificil pentru investitori sa aiba o reprezentare corecta a valorii unei companii și, implicit, a
prețului adecvat, cu atâtea modificari legislative, fiscale, fluctuații valutare, instabilitate politica și alți astfel de
factori de luat în calcul”, arata avocatul.
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