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Cargill vinde operatiunile de pe piata uleiurilor vegetale din România catre Expur.
Popovici Nitu & Asociatii, de partea vânzatorului

Producatorul si furnizorul de produse si servicii alimentare Cargill a încheiat un acord cu Expur, o filiala a companiei
franceze Sofiproteol, pentru vânzarea activelor sale de presare, rafinare si îmbuteliere din România. Tranzactia vizata
are ca obiect si marcile de uleiuri vegetale îmbuteliate Untdelemn de la Bunica si Olpo si o parte din echipamentele de
presare, rafinare si îmbuteliere a uleiului.
Cargill va închide în acest an unitatea de productie a uleiurilor vegetale de la Podari (Dolj), intentionând sa se concentreze pe
cresterea si dezvoltarea operatiunilor agricole pe piata locala, inclusiv pe serviciile acordate fermierilor si pe activitatile de
productie de nutreturi, a anuntat miercuri operatorul. . .
'Cargill a luat decizia strategica de a-si înceta operatiunile de pe piata uleiurilor vegetale din România si de a se concentra pe
cresterea si dezvoltarea operatiunilor agricole, inclusiv pe serviciile acordate fermierilor si pe activitatile de productie de
nutreturi derulate pe aceasta piata. Prin urmare, dupa vânzarea activelor sale, Cargill îsi va închide unitatea de productie de la
Podari, localitate aflata în sudul României, aceasta nefacând obiectul tranzactiei', se arata într-un comunicat al producatorului.
Presedintele Consiliului de Administratie al Cargill Oils S.A., Martin Schuldt, a precizat ca firma franceza Expur este deja
prezenta pe piata uleiurilor vegetale din România, iar acordul încheiat cu acesata ofera oportunitati mai favorabile pentru
viitorul acestei afaceri si al marcilor sale.
'Cargill are o prezenta puternica în România, care ramâne o tara importanta pentru noi din punct de vedere strategic. Vom
continua sa ne dezvoltam operatiunile locale oferind fermierilor diverse produse, servicii, consultanta si instrumente
financiare. Lucram în strâns parteneriat cu industria alimentara si a nutreturilor din România, furnizând acesteia materie prima
de cea mai înalta calitate', a declarat Martin Schuldt.
Conducerea companiei preconizeaza ca tranzactia va fi încheiata în anul 2013, dupa primirea aprobarii din partea autoritatilor
din domeniul concurentei. Dupa finalizarea acesteia, Cargill va lua masurile necesare pentru sistarea tuturor operatiunilor de
productie la fabrica de la Podari.
Potrivit informatiilor BizLawyer, Cargill a fost asistat in aceasta tranzactie de avocatii firmei Popovici Nitu & Asociatii.
Implicata doar pe unele aspecte ale tranzactiei, de partea Expur a fost si biroul local al firmei franceze Gide Loyrette Nouel.
Peter Tagge, directorul general al Expur, a declarat ca acest acord 'întareste prezenta Expur în România si confirma dorinta
Sofiproteol de a se dezvolta în aceasta regiune'. Expur detine o fabrica de procesare a semintelor de rapita si floarea soarelui în
municipiul Slobozia, unde proceseaza 400.000 de tone de seminte pe an si are 500 de angajati.
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Cargill este un producator si furnizor international de produse si servicii alimentare, agricole, financiare si industriale.
Înfiintata în 1895, Cargill este o societate cu capital privat cu 142.000 de angajati în 65 de tari.
În România, societatea este prezenta din 1996 si are în jur de 900 de angajati, care îsi desfasoara activitatea în 23 de puncte de
lucru din toata tara. Cargill desfasoara activitati în domeniul cerealelor si semintelor oleaginoase, al uleiurilor îmbuteliate si
rafinate si al nutreturilor pentru animale.
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