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Clifford Chance Badea și Bondoc & Asociații, în tranzacția prin care Abris vinde

Urgent Cargus fondului Mid Europa Partners. Ce avocați au coordonat echipele

Fondul polonez de private equity Abris Capital Partners a vândut compania de curierat Urgent Cargus, al

doilea jucator din piața de profil, fondului Mid Europa Partners, axat pe investitii în Europa Centrala si de

Est si Turcia. Tranzacția estimata la cca 150 mil. E va fi analizata de Consiliul Concurenței și este de

așteptat sa se încheie pâna la finele anului. Abris Capital Partners a cumparat integral Urgent Curier de la

familia Corina și Sebastian Balașescu în 2014, la doi ani dupa ce preluase firma de curierat Cargus de la

DHL.

Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a acordat asistența fondului

polonez în aceasta achiziție. Echipa de avocați, formata din Mihai Macelaru (lead counsel) și Radu Costin

(senior associate), a acordat asistența Abris Capital Partners pe parcursul întregului proces, de la etapa de due

diligence, la pregatirea camerei de date, structurarea tranzacției, redactarea documentației aferente tranzacției,

evaluarea ofertelor și negocierea cu entitațile ofertante.

„Probabil ca aceasta tranzacție a fost unul dintre cele mai anticipate exit-uri pe piața din România, ceea ce a

generat un volum important de lucru pentru pregatire, evaluare și negociere pentru toate parțile implicate. Succesul

tranzacției reflecta profesionalismul excepțional al echipelor implicate, care au contribuit prin bunele practici,

determinarea și bunavoința lor”, spune Mihai Macelaru, lead counsel.

Clifford Chance a acordat asistența fondului de investiții Abris Capital Partners în toate tranzacțiile sale din

România, începând cu achizițiile succesive din industria de curierat – preluarea Cargus de la DHL/Deutsche Post

și a portofoliilor TCE Logistica, CRX și Otto Curier, în 2013, urmate de preluarea Urgent Curier, în 2014. Aceste

tranzacții au condus la crearea uneia dintre cele mai mari companii de profil din România.

De cealalta parte, Mid Europa Partners a lucrat cu firmele de avocatura White & Case și Bondoc & Asociații pe

partea de legal, dar și cu EY (taxe) și Last Mile Experts (comercial).

Echipa Bondoc & Asociații implicata în proiect a fost coordonata de partenerii Lucian Bondoc și Cosmin

Stavaru și a inclus alți 15 avocați ai firmei.

Bondoc & Asociații a fost alaturi de Mid Europa Partners și în tranzacția prin care MEP Capital Investments parte

a grupului de fonduri de investitii Mid Europa Partners, a preluat furnizorul de servicii medicale private Regina

Maria de la Advent International Corporation. Ulterior, Bondoc si Asociatii a asistat in calitate de consultant

local, alaturi de Kirkland and Ellis LLP (consultant international), fondul de investitii Mid Europa Partners (MEP)
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in legatura cu accesarea unei finantari sindicalizate in valoare de 75 milioane de euro in contextul achizitionarii

retelei private de sanatate Regina Maria.

Bondoc & Asociații a oferit consultanța fondului și în achizitia Profi, cea mai mare tranzactie încheiata vreodata

de o firma de private equity în România.

De asemenea, firma de avocați fondata de Lucian Bondoc a asistat Mid Europa Partners și în tranzacția prin care 

fondul a preluat controlul deplin al companiei Waberer's International Nyrt, lider in transportul rutier de marfa

international din Europa Centrala și de Est.

"Achiziționarea companiei Urgent Cargus vine pe fundalul investiției noastre în Allegro, în Polonia, și subliniaza

concentrarea sporita a companiei Mid Europa asupra companiilor care opereaza și deservesc canalul de retail

online cu creștere rapida în Europa Centrala și de Est", a declarat Robert Knorr, Co-Managing Partner al Mid

Europa.

”Suntem încântați sa colaboram cu echipa de management a companiei Urgent Cargus. Vizam o creștere organica,

prin achiziții interne și expansiune internaționala", a daugat Kerim Turkmen, Partener al Mid Europa.

Urgent Cargus detine si opereaza o retea nationala de 72 de centre si depozite în toata tara, cu o flota de peste

2.600 de vehicule de curierat.

In ultimii 10 ani, Abris a investit în companii locale de dimensiuni medii, cu baza solida si cu potential de

dezvoltare. Abris investeste într-o astfel de companie între 30 si 75 de milioane de euro, achizitionând de obicei

pachetul majoritar de actiuni. Orizontul mediu de investitie este de 3-5 ani, timp în care companiile din portofoliu

beneficiaza nu doar de accesul la capital suplimentar, ci si de expertiza echipei de investitii în managementul

strategic si operational.

Din 2012, Abris a realizat peste 25 de investitii în România si în alte tari din Europa Centrala si de Est. Printre

companiile din România care s-au dezvoltat sub umbrela Abris se numara Urgent Cargus, Pehart Grup si Green

Group.

Mid Europa Partners este una din cele mai importante firme de private equity axate pe pietele de crestere din

Europa Centrala si de Sud-Est. Mid Europa are o abordare pan-regionala si achizitioneaza companii lidere de piete,

cu precadere în industrii axate pe pietele interne, iar de la înfiintarea sa în 1999 a finalizat 33 investitii în 18 tari

din regiune.
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