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Echipa de M&A a D&B David și Baias este implicata în 15 tranzacții aflate în
diferite faze | Sorin David, Managing Partner: Activitatea societații noastre poate fi
vazuta ca un barometru al pieței. Pe baza proiectelor aflate în derulare, suntem
optimiști și pentru perioada urmatoare

Avocații D&B David și Baias au fost implicați și pe parcursul acestui an în foarte multe proiecte interesante
și provocatoare. Experții firmei de avocatura continua sa lucreze la capacitate maxima, toate indiciile
conducând catre ideea ca 2019 este un an bun, iar bilanțul de final de an se anunța unul pozitiv. “Cele trei
arii majore de practica care genereaza cea mai mare parte a veniturilor pentru D&B David și Baias, în mod
tradițional, sunt: Corporate M&A, Litigii fiscale și Dreptul Concurenței. În același timp, au înregistrat
creșteri activitatea practicilor de drept imobiliar – real estate, GDPR, servicii financiare și dreptul muncii”,
a declarat Sorin David, Partener Coordonator al D&B David si Baias.
Practica de baza în cadrul D&B David si Baias, aria de Corporate M&A s-a remarcat datorita numarului mare de
proiecte pe care firma de avocatura le-a avut în lucru.
Echipa de Corporate M&A a D&B David și Baias, coordonata de Anda Rojanschi, Partener, a fost implicata și
anul acesta într-un numar semnificativ de tranzacții în domeniul serviciilor medicale.
Printre cele mai relevante proiecte se afla cel prin care a fost acordata asistența asociaților la vânzarea Spitalului
Premiere catre rețeaua Regina Maria, în care, alaturi de Anda Rojanschi, au fost implicate Mihaela Papandreia,
Avocat Colaborator și Alice Spridon, Avocat Colaborator.
O alta tranzacție a fost preluarea laboratoarelor Genetic din București și Cluj tot de catre rețeaua Regina Maria
pentru care D&B David și Baias a furnizat de asemenea asistenta la vânzare, echipa fiind formata din Anda
Rojanschi, Romana Hirițiu, Avocat Senior și Alice Spridon, Avocat Colaborator.
Un alt proiect important al echipei de Corporate M&A a fost cel în care D&B David și Baias a efectuat analiza de
due diligence juridic asupra Focus Sat România SA și a asistat punctual M7 Group la achiziția societații Focus Sat
România SA și finalizarea tranzacției. Tranzacția, în valoare de aproximativ 180 milioane de euro, finalizata în
mai 2019, a însemnat vânzarea de catre Liberty Global și achiziția de catre M7 Group a serviciilor de satelit
(DTH) din patru țari (România, Cehia, Slovacia și Ungaria), companiile vândute fiind Focus Sat (România), UPC
Direct (Ungaria) și FreeSat (Republica Ceha și Slovacia). Asistența juridica de partea cumparatorului a fost oferita
de catre D&B David și Baias, Paul Hastings Paris și Baker & McKenzie Luxemburg. Din echipa D&B David
și Baias au facut parte Sorin David, Avocat Partener, Romana Hiritiu, Avocat Senior, Alice Spridon, Avocat
Colaborator.
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►
KeyVision PRO, produsul fanion al pieței locale de soluții digitale
pentru avocați, iese pe piețele externe. George B
fondator:
Investim masiv în cercetare|dezvoltare și avem în vedere funcționalitați și integrari la nivel european. Folos
software, urmatorul pas este inteligența artificiala
► Legal Tech |Inovația și managerii IT, instrumente de creștere pentru firmele de avocatura

“De asemenea, D&B David și Baias este implicata permanent în numeroase proiecte de consultanța în materia
legislației societaților comerciale, precum și în proiecte complexe de reorganizare corporativa (de tipul fuziunilor și
divizarilor). Clienții sunt, în general, societați leaderi de piața sau top 10 din sectoarele petrol și gaze,
telecomunicații sau materiale de construcții, dar și societați antreprenoriale din toata țara, active în diferite
industrii”, explica Anda Rojanschi.
Echipa implicata în aceste proiecte este format din Sorin David, Partener Coordonator, Anda Rojanschi,
Partener Corporate M&A, Cristina Paduraru, Avocat Senior Coordonator, Adina Oprea, Avocat Senior,
Romana Hiritiu, Avocat Senior.
La ora actuala, echipa de M&A a D&B David și Baias este implicata în aproximativ 15 procese de tranzacție
aflate în diferite faze, mai aproape de finalizare sau în fazele preliminare. Domeniile în care societațile asistate
activeaza sunt cel al serviciilor medicale, distribuție bunuri de larg consum și logistica, energie, domeniul imobiliar
și materiale de construcții.
Anda Rojanschi amintește faptul ca, în prima parte a anului 2019, au avut loc câteva tranzacții de valori mari (în
industrii diferite), avocatul fiind de parere ca tendința va continua. “Sunt multe piețe care evolueaza în direcția
consolidarii și vorbim aici de piața serviciilor medicale, distribuția de bunuri de larg consum, piața bancara.
Evoluția tehnologica este unul dintre factorii care influențeaza decizia de achiziție și societațile care dețin
tehnologie cu element de noutate sunt foarte cautate, indiferent de industria în care acestea activeaza”, mai spune
Partenerul D&B David și Baias.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

O continua dezvoltare în Real Estate
O activitate susținuta se înregistreaza și în zona de Real Estate, avocații având în lucru patru proiecte care implica
dezvoltarea de catre clienții D&B David și Baias a unor fabrici în diverse zone ale țarii.
“Industria româneasca se dezvolta și o data cu ea activitatea noastra de consultanța. Activitatea societații noastre
poate fi vazuta ca un barometru al pieței. Cu cât economia este mai efervescenta, cu atât proiectele noastre sunt mai
multe și mai diverse. Pe baza proiectelor aflate în derulare, suntem optimiști și pentru perioada urmatoare cu
privire la proiecte de tranzacții, dar și cu privire proiecte de investiții noi, mai ales în sectorul industrial. Sectorul
automotive a stârnit un interes deosebit și anul acesta. Doua dintre proiectele noastre de construcții se refera la
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asistența juridica acordata investitorilor pentru dezvoltarea unor fabrici pentru piese auto, în partea de nord a țarii”,
menționeaza Sorin David.
Unul dintre cele mai mari proiecte din perspectiva valorii investiției, în care firma D&D David și Baias este
implicata, este asistența acordata grupului B. Braun, lider în domeniul medical, pentru încheierea unui contract de
antrepriza generala în vederea construcției unei fabrici de produse perfuzabile, valoarea proiectului fiind estimata
în presa la aproximativ 120 milioane euro. D&B David și Baias este în continuare implicata în acest proiect prin
acordarea de asistența juridica specifica domeniului construcțiilor, echipa de real estate fiind formata din
Georgiana Balan, Avocat Senior Coordonator, Anca Alexandrescu, Avocat Senior și de Andrei Vlasin, Avocat.
În sectorul serviciilor financiare, D&B David și Baias a acordat asistenta juridica extinsa (precum și fiscala și
prudențiala, împreuna cu colegii din PwC) unei instituții de credit române cu privire la scenariile de restructurare a
activitații sale prin transformarea într-o sucursala a unei instituții de credit din UE. Echipa este formata din Sorin
David, Partener Coordonator, Ovidiu Bold, Avocat Senior Coordonator, Catalina Ilie, Avocat.
“În domeniul serviciilor financiare, în prezent, acordam consultanța juridica unui grup internațional care
intenționeaza sa autorizeze o instituție de plata în România, oferind multiple soluții care sa vina în întâmpinarea
nevoilor de business ale grupului, precum și asistența la întocmirea dosarului de autorizare și în relația cu Banca
Naționala a României”, precizeaza Sorin David.
În materia concurenței, D&B David și Baias acorda asistența juridica pentru companii locale și multinaționale
active în industrii precum retail, bunuri de consum, carburanți, energie și gaze, farma, bunuri industriale, servicii
financiare, pe care le reprezinta în fața Consiliului Concurenței numeroase. Serviciile acopera atât latura
preventiva, constând în furnizarea de traininguri specializate angajaților cheie, pregatirea de programe de
conformare ori simularea de inspecții inopinate și de tip forensic, cât și latura defensiva, constând în servicii de
asistența și reprezentare în cursul inspecțiilor inopinate, inclusiv de tip IT forensic și investigațiilor derulate de
autoritatea de concurența. De asemenea, au asigurat și asigura asistența și reprezentare în procedurile de notificare
și autorizare a concentrarilor economice.

page 3 / 3

