COMUNICAT DE PRESĂ
Biriş Goran a asistat Bongrain, o companie cu sediul în UE, în achiziţionarea Delaco
Bucharest, 24 martie 2010
Firma de avocatură Biriş Goran (www.birisgoran.ro) a asistat Bongrain (www.bongrain.com), o companie
cu sediul în UE, listată la bursa Euronext Paris şi un important jucător internaţional din sectorul procesării
laptelui, în achiziţionarea unui pachet majoritar de acţiuni în Delaco, unul dintre cei mai importanţi furnizori
de produse lactate din România. Tranzacţia urmează să fie finalizată în cel de-al doilea trimestru al anului
2010, după obţinerea aprobării din partea Consiliului Concurenţei din România.
Echipa de avocaţi din cadrul Biriş Goran a fost condusă de Christian Mîndru (of counsel), asistat de Dan
Jalbă (of counsel) şi de Cătălin Oroviceanu (senior associate).
“Având în vedere că aceasta a fost o tranzacţie importantă în domeniul achiziţiilor şi fuziunilor şi una dintre
cele mai mari care a avut loc în România în 2010, asistenţa noastră în această tranzacţie transfrontalieră a
implicat o gamă variată de aspecte juridice, de la cele ce ţin de dreptul societar şi comercial până la cele
legate de fiscalitate şi dreptul concurenţei, inclusiv due diligence juridic şi fiscal asupra societăţii
achiziţionate”, a declarat Christian Mîndru.

Alături de echipa Biriş Goran, Bongrain a fost asistată de Pierre Bouley (avocat asociat, Sarrau
Thomas Coudrec) împreună cu Pascal Marchandon (Directorul Departamentului Juridic de Fuziuni şi
Achiziţii al Groupe Soparind Bongrain), iar vânzătorii au fost reprezentaţi de domnul Ioan Schiau,
avocat asociat din cadrul firmei de avocatură Schiau, Prescure & Asociaţii, asistat de Bogdan
Teodorescu (avocat).
Bongrain a fost înfiinţată în Franţa în 1956 şi a devenit al doilea mare grup producător de brânzeturi din
Franţa şi al cincilea din lume, cu 17.700 de angajaţi la nivel mondial. Delaco a fost înfiinţată în 1996 şi,
începând cu anul 2000, s-a axat pe distribuţia de brânzeturi, devenind astfel unul dintre liderii de pe piaţa
din România.

Despre Biriş Goran
De la înfiinţarea sa în 2006, Biriş Goran a reuşit să-şi construiască o echipă de peste 30 de avocaţi şi
consultanţi fiscali, având un departament distinct de consultanţă fiscală condus de Ruxandra Jianu
(partner), membră a Camerei Consultanţilor Fiscali din România. Echipa Biriş Goran include, de
asemenea, avocaţi asociaţi şi colaboratori care sunt membri ai barourilor din New York şi Florida
(USA) şi din Quebec (Canada).
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