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Popovici Nitu & Asociatii, consultantii antreprenorului Octavian Radu in tranzactia
cu proprietarii Cargus

Cargus International a finalizat preluarea afacerii si bazei de clienti ale companiei românesti TCE Logistica, a anuntat
firma de curierat. 

“În timp ce aceasta este o tranzactie relativ mica din perspectiva veniturilor pentru Cargus, ea reprezinta o mare oportunitate
de crestere pe termen scurt si ne va permite sa dezvoltam afacerea noastra cu scopul de a îndeplini obiectivele stabilite pentru
Cargus în 2013”, a spus Gian Sharp, CEO Cargus. Potrivit informatiilor din piata, omul de afaceri Octavian Radu, proprietarul
grupului TCE, a fost asistat in aceasta tranzactie de avocatii firmei Popovici Nitu & Asociatii. Contactata de BizLawyer,
casa de avocatura nu a dorit sa faca nici un comentariu legat de acest proiect.

Potrivit datelor de la Registrul Comertului, TCE Logistica are drept actionari firmele Radu Holding BV, cu sediul in Olanda
(69,99%) si Pan Management Group.

Acordul a permis companiei Cargus sa preia serviciile de curierat pe care TCE Logistica le oferea unei baze de peste 1.600 de
clienti. Odata încheiata perioada de tranzitie, TCE va continua sa opereze concentrându-se pe afacerea sa de baza, livrarea de
marfa paletizata.

Aceasta achizitie va consolida pozitia Cargus ca al doilea jucator de pe piata de curierat din România. Compania estimeaza
continuarea îmbunatatirii cotei de piata printr-o crestere organica.

Cargus International a fost preluata de Abris Capital Partners, unul dintre cele mai importante fonduri mid-market de private
equity, achizitia fiind finalizata in aprilie 2013. Cargus face parte din cel mai recent fond de 450 de milioane de euro creat de
Abris pentru a capitaliza oportunitatile de investitii în Europa Centrala si de Est.

Transferul companiei Cargus de la Deutsche Post DHL la Abris a fost semnat în octombrie 2012 si aprobat de Consiliul
Concurentei la începutul anului 2013. Cargus a fost detinuta, în ultimii patru ani, de Deutsche Post DHL.

Citeste si
Concurenta a aprobat preluarea Cargus. Tranzactia Abris-DHL, gestionata de RTPR A&O si CCB, a ajuns la final

Fondata în 1991, Cargus este prima companie de curierat din România si ocupa momentan al doilea loc pe piata locala de
profil. Compania va trece în urmatoarea perioada prin cele mai mari investitii din istoria sa de peste 20 de ani. Conform
planurilor Abris Capital Partners, investitiile vor fi sustinute la un nivel constant si în urmatorii ani.

'Odata finalizat procesul de achizitie, ne dorim sa sustinem Cargus în planurile de extindere pe piata din România. Cargus are
deja o pozitie de piata solida si este pe o traiectorie pozitiva când vine vorba de rezultatele estimate pentru anul 2013. În
acelasi timp, ne uitam în mod activ la alte oportunitati de investitii pe piata din România', a spus Cezar Scarlat, Head of Abris
România, managing director, chairman of The Supervisory Board pentru Cargus.
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Citeste si
DHL vinde divizia Cargus catre un fond de investitii. RTPR Allen&Overy si Clifford Chance Badea, in tranzactie

Abris Capital Partners este o companie independenta de administrare a fondurilor private de investitii (private equity)
specializata în oportunitati în tarile mari ale Europei Centrale si de Est. Abris, prin intermediul celor trei birouri din Varsovia,
Bucuresti si Kiev, administreaza doua fonduri de peste 750 de milioane de euro în continua expansiune.

Cargus International SA detine si utilizeaza singura retea nationala de centre si depozite si o flota de peste 700 de vehicule de
curierat. Cargus are aproximativ 900 de angajati si a realizat vânzari de peste 20 de milioane de euro în 2012.
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