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Studiu european CMS privind Fuziunile şi Achiziţiile 2011 
 
Rezumat  

Despre Studiu 
 

Studiul european CMS privind Fuziunile 

şi Achiziţiile 2011 evaluează contactele 

de fuziuni şi achiziţii (M&A) pentru 1005 

tranzacţii ale companiilor publice şi 

private din Europa în perioada 

2007 2010.  
 

Datele utilizate în acest Studiu nu sunt 

disponibile public şi se bazează pe 

tranzacţiile în care un membru al 

organizaţiei CMS a acţionat ca şi 

consultant, fie pentru cumpărător fie 

pentru vânzător. CMS este o organizaţie 

de firme europene independente de 

consultanţă juridică şi fiscală, fiind unul 

dintre puţinii furnizori de servicii juridice 

capabili să desfăşoare un studiu 

european de acest, datorită prezenţei şi 

penetrării sale pe piaţă în numeroase 

jurisdicţii din Europa.  
 

Datele au fost împărţite în scopuri 

comparative în şase regiuni europene, 

astfel:  

 Regatul Unit 

 Ţările germanofone: Austria, 

Germania şi Elveţia 

 Franţa 

 Benelux: Olanda şi Belgia 

 Europa Centrală şi de Est: Bulgaria, 

Croaţia, Cehia, Ungaria, Polonia, 

România, Rusia, Slovacia şi Ucraina 

 Europa de sud: Italia şi Spania  
 

Tranzacţiile incluse în studiu acoperă 

toate sectoarele de activitate, inclusiv:  

 Financiar şi asigurări 

 Hotel şi turism 

 Energie şi utilităţi 

 Produse de consum 

 TMT  

 Infrastructură şi proiecte 

 Ştiinţele vieţii 

 Imobiliare şi construcţii 

CONCLUZII CHEIE 
 

2010 a fost un an revenire pentru M&A. 

În 2010 s-a constatat o oarecare 

revenire la normalitate. Acest lucru a 

fost reflectat cel mai clar în creşterea 

numărului de tranzacţii. Totuşi, în ceea 

ce priveşte alocarea riscurilor 

contractuale, putem observa semne tot 

mai pronunţate cum că tendinţele care 

sprijină piaţa unui cumpărător fie cresc 

doar marginal fie s-au stabilizat fie 

regresează în favoarea vânzătorilor. 
 

Următoarele puncte (printre altele) 

susţin această noţiune:  

 Ajustările preţurilor de achiziţie – au 

existat mai puţine clauze de ajustare a 

preţurilor de achiziţii în 2010, 35% 

comparativ cu 48% în 2009.  

 Plafonurile de răspundere – proporţia 

tranzacţiilor în care plafonul de 

răspundere a depăşit 50% din preţul 

de achiziţie a scăzut comparativ cu 

vârful înregistrat în ultimele două 

trimestre din 2009.  

 Perioadele de limitare – proporţia 

tranzacţiilor cu perioade de limitare cu 

garanţie generală de peste 24 de luni 

a rămas în general stabilă, la 

aproximativ 27%, de la vârful din al 

doilea trimestru din 2009, şi a scăzut 

mai ales în ultimul trimestru din 2010.  

 

CONSTATĂRI CHEIE 
 

Studiul arată diferenţe semnificative în 

ceea ce priveşte obiceiurile şi practicile 

de piaţă în domeniul M&A în Europa:  

 Foarte rar se întâmplă să nu existe un 

plafon de răspundere, iar tranzacţiile 

din Regatul Unit au în general cea mai 

scurtă perioadă de limitare cu garanţie 

generală, numai 17% dintre acestea 

având o perioadă de limitare peste 24 

de luni.  

 În ţările germanofone, a existat o 

creştere semnificativă a plafoanelor de 

răspundere, de până la 25% din preţul 

de achiziţie (42% în 2010 comparativ cu 

35% în anul anterior). Aceasta a fost 

însoţită de o scădere a plafoanelor de 

răspundere de peste 50% din preţul de 

achiziţie.  

 În ECE, arbitrajul rămâne principalul 

mecanism de soluţionare a disputelor 

(76% vs. 33% în Europa în 2010).  

 În Franţa, tranzacţiile cu preţ de 

cumpărare cu clauză de indexare 

(earnout) au fost folosite mai frecvent 

decât în alte regiuni, o treime din 

tranzacţii având o astfel de 

componentă.  

 În Europa de Sud, tranzacţiile au avut 

tendinţa cea mai redusă din Europa 

de a conţine dispoziţii de minimis sau 

clauze globale (basket).  

 În Benelux, condiţiile de finanţare a 

cumpărătorului au fost foarte rare 

(doar 4%).  
 

Comparativ cu SUA (conform datelor 

publicate de ABA), există diferenţe 

semnificative în tranzacţiile de fuziuni şi 

achiziţii din Europa:  

 Clauzele MAC (material adverse 

change – schimbări adverse 

materiale) sunt mult mai populare în 

SUA decât în Europa. Acestea au fost 

utilizate în 80% din tranzacţiile din 

SUA comparativ cu doar 16% în 

Europa.  

 Clauzele globale sunt mai frecvente în 

SUA, iar baza de recuperare este 

diferită. În SUA, există un procent de 

recuperare de 59% „doar surplus”, 

faţă de recuperarea „primului dolar” 

vs. 34% în Europa, în 2010.  


