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SUCCES IMPORTANT AL AVOCAȚILOR WOLF THEISS: DECIZIE
FAVORABILĂ ÎNTR-UN LITIGIU POST-PRIVATIZARE ÎN VALOARE DE
180 MILIOANE EUR ÎMPOTRIVA STATULUI ROMÂN
București, 17 septembrie 2018 – O echipă din cadrul Departamentului de
Litigii și Arbitraj al Wolf Theiss București coordonată de Ligia Cecilia
Popescu, Partener, a obținut o decizie favorabilă în primă instanță într-un
litigiu în valoare de 180 milioane EUR împotriva acționarului majoritar al
Electroputere Craiova, societatea Al Arrab din Arabia Saudită, membră a
grupului Al Rajhi.
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Litigiul a fost inițiat de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
(AAAS) împotriva acționarului majoritar al Electroputere Craiova, unul dintre cei
mai cunoscuți producători români de echipamente electrice (anterior cel mai mare
producător român de locomotive) pentru presupuse încălcări ale obligațiilor de
investiție asumate prin contractul de privatizare.
Wolf Theiss a acordat asistență juridică clientului în faza negocierilor cu AAAS în
vederea soluționării amiabile a litigiului și reprezentare în primă instanță. Avocații
Wolf Theiss au reușit să reducă valoarea inițială a pretenției AAAS de
300 milioane EUR la 180 milioane EUR invocând excepții procesuale, obținând în
final respingerea completă a acțiunii AAAS.
Din echipă au făcut parte și avocații Bryan. W. Jardine, Avocat Coordonator al
biroului Wolf Theiss București, Andreea Zvâc, Avocat colaborator Senior si
Andreea Anton, Avocat colaborator.
În prezent, valoarea totală a litigiilor împotriva Statului Român gestionate de către
Departamentul de Litigii și Arbitraj al Wolf Theiss București depășește 200
milioane EUR având ca sursă principală neîndeplinirea obligațiilor post-privatizare
și litigii fiscale inițiate de către investitorii privați împotriva Statului. De asemenea,
echipa gestionează și litigii și arbitraje complexe între investitori privați cu o
valoare totală care depășește 50 milioane EUR.
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DESPRE WOLF THEISS
Înfiinţată în 1957, Wolf Theiss este una dintre principalele firme de avocatură din Europa Centrală
şi de Est, specializată în acordarea de asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale. În cele 13
birouri din Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria,
Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ucraina, îşi desfăşoară activitatea 340 de avocaţi
care acordă consultanţă pentru societăţi comerciale locale şi internaţionale, cu op eraţiuni în
domeniul industrial, comerţ şi servicii, precum şi pentru bănci şi societăţi de asigurare. Îmbinând
practica juridică şi cea comercială, WOLF THEISS dezvoltă soluţii complete şi inovatoare, bazate
pe experienţa şi cunoştinţele acumulate în domeniul juridic, fiscal şi comercial.
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