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Piața de fuziuni și achiziții din România a înregistrat 54 de tranzacții în
prima jumătate a anului 2021, comparativ cu 42, în aceeași perioadă
din 2020, arată o analiză realizată de Deloitte. Potrivit acesteia,
valoarea totală a pieței pentru tranzacțiile cu valoare comunicată și
necomunicată este estimată la aproximativ 1,2 - 1,4 miliarde de euro,
din care tranzacțiile cu valoare comunicată au fost de 485 de milioane
de euro.
„Pentru comparație, valoarea totală a pieței în prima jumătate a anului
2020 a fost de 1-1,2 miliarde de euro, din care tranzacțiile cu valoare
comunicată au însumat 572 de milioane de euro”, susțin reprezentanții
Deloitte.
În prima jumătate a anului au fost anunțate patru tranzacții cu o valoare
declarată sau estimată de minimum 100 de milioane de euro, similar cu
aceeași perioadă a anului 2020. Între acestea se numără și
achiziționarea de către Glovo a operațiunilor Delivery Hero din regiunea
balcanică pentru o valoare comunicată de 170 de milioane de euro.
„Cu toate că pandemia de COVID-19 a avut un impact fără precedent
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asupra oamenilor, piețele de M&A sunt guvernate de optimism. Infuzia
cu lichidități a piețelor cuplată cu presiunea pe strategiile de alocare a
capitalului favorizează o situație dinamică în domeniul M&A. Ne
așteptăm ca activitatea să evolueze pozitiv pe fondul creșterii de
certitudine”, declară Iulia Bratu, Director Corporate Finance, Deloitte
România.
Cele mai active sectoare după numărul de tranzacții au fost imobiliarele
(inclusiv construcțiile), tehnologia și serviciile financiare. Împreună,
acestea au generat 24 de tranzacții. Din punctul de vedere al valorii
tranzacțiilor, cel mai activ sector a fost cel imobiliar, urmat de energie și
servicii financiare.
„Notăm interesul investitorilor în particular pentru companiile care au
excelat în perioada de pandemie, precum cele active în domeniul
tehnologiei și cele care s-au adaptat și au dezvoltat noi tehnologii
pentru a-și menține sau îmbunătăți rezultatele. Pe lângă tehnologie,
domeniile în care investitorii vor continua să fie foarte activi sunt
energia regenerabilă, imobiliarele și sănătatea. Din ce în ce mai mulți
investitori vor evalua impactul ESG (environmental, social, governance)
al companiilor pe care vor să le achiziționeze, așa că activitatea de M&A
în anumite industrii poate aduce surprize în viitor. Acest aspect va
depinde și de unghiurile multiple din care investitorii vor evalua
companiile. Anul 2021 arată promițător din punctul de vedere al
activității de M&A, având în vedere entuziasmul din mediul de business
local”, spune Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanță
Financiară, Deloitte România.
Deloitte România coordonează o practică M&A multidisciplinară, cu o
abordare holistică, ce include linii de business precum Consultanță
M&A, Servicii Suport Tranzacții, Consultanță Fiscală și Consultanță
Juridică. Astfel, echipele de profesioniști Deloitte pot acoperi toate
aspectele relevante ale unei tranzacții.
Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii
juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de
consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul
public și privat provenind din industrii variate.
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