Dentons doradza przy przejęciu
czołowego polskiego operatora
logistycznego
20 października 2020
Kancelaria Dentons wspierała GEODIS, światowego lidera w obszarze transportu i logistyki, przy nabyciu udziałów w
PEKAES od funduszu private equity Innova Capital.
Doradztwo Dentons objęło kompleksowe wsparcie prawne, w tym przeprowadzenie badania due diligence oraz
negocjowanie dokumentacji transakcyjnej. Finalizacja transakcji uzależniona jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przy transakcji doradzali członkowie Zespołu Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć: partner Paweł Grabowski , managing
counsel Arkadiusz Wierzbicki, senior associate Agata Sokołowska i associate Bartosz Juszczak. W zakresie prawa
pracy klienta wspierała partner Aleksandra Minkowicz-Flanek. W skład międzynarodowego zespołu kancelarii weszli
także partnerzy z biura Dentons w Paryżu: Catherine Joffroy oraz Pirouzan Parvine.
Wsparcie przy uzyskaniu zgody UOKiK na koncentrację zapewnili partner Agnieszka Stefanowicz-Barańska oraz
senior associate Tomasz Kordala z Zespołu Prawa Konkurencji.
Geodis to globalny operator łańcucha dostaw, obecny bezpośrednio w 67 krajach i obejmujący siecią logistyczną 120
państw. W minionym firma zatrudniała ponad 41 tysięcy pracowników na całym świecie, a jej przychody przekroczyły
8,2 miliarda euro.
Grupa PEKAES to czołowy polski dostawca usług transportowych i logistycznych. Firma posiada 20 oddziałów
rozmieszczonych na terenie całej Polski i zatrudnia ponad 1200 osób.

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, łączącą wybitnie utalentowany zespół 20 000 profesjonalistek i
profesjonalistów, w tym 12 000 prawniczek i prawników, w ponad 200 lokalizacjach w więcej niż 80 krajach, z
wyzwaniami i możliwościami, przed jakimi staje świat. Dzięki swojej policentryczności i podejściu nastawionemu na
realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również nagradzanemu sposobowi obsługi
klientów, Dentons zmienia status quo, wspierając cele swoich klientów. www.dentons.com
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