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COMUNICAT DE PRESĂ
Practicile Biriş Goran și avocații săi recunoscuți de prestigioasa publicație Legal
500 EMEA
București, 13 aprilie 2017. Ghidul Legal 500 EMEA plasează Biriș Goran în topul
firmelor de avocatură din România, atât pentru practicile sale cât și pentru avocați. Legal
500 realizează o cercetare anuală și oferă evaluări calitative având în vedere diverși
factori precum activitatea, experiența și cunoștințele echipelor, dar și opiniile clienților
despre firmele de avocatură.
Practicile în materie de Real Estate, Drept societar/Fuziuni și Achiziții și
Soluționarea Litigiilor sunt practici de top potrivit Legal500.
Real Estate: „Biriş Goran SPARL oferă consultantă completă și detaliată. Victor
Constantinescu este foarte bine informat, prietenos și eficient; a oferit asistență
Aberdeen Asset Management în vânzarea unui centru comercial în valoare de 86
milioane de euro către New European Property Investments (NEPI). Ruxandra Jianu și
Gabriel Biriș au oferit asistență Pumac în vânzarea către Skanska a unui teren de 21.000
m.p. situat lângă Grozăvești. Firma a avut o prezență notabilă în domeniul asigurării
titlului de proprietate, First Title fiind clientul său.”
Drept comercial, drept societar și fuziuni și achiziții: Echipa „flexibilă și pro-activă” din
cadrul Biriş Goran SPARL oferă „servicii la un nivel ridicat, cu răspunsuri clare și concise”.
Christian Mîndru, of-counsel și coordonatorul practicii, a oferit asistență Atos cu privire la
aspectele post-closing în achiziția Xerox.”
Soluționarea Litigiilor: „Biriş Goran SPARL este „foarte bună în stabilirea așteptărilor
și termenelor”. Firma se ocupă de litigii de drept public, drept fiscal, drept comercial și
insolvență. Mihai Nușcă a reprezentat Cramele Halewood în diverse litigii împotriva
autorităților publice.”
Cinci avocați din cadrul Biriș Goran sunt recomandați în ghidul The Legal 500 EMEA din
2017:
Real estate și construcții - Victor Constantinescu, Gabriel Biriş și Ruxandra Jianu
Drept comercial, drept societar și fuziuni și achiziții - Christian Mîndru
Soluționarea litigiilor - Mihai Nuşcă
Informații complete privind nominalizările Biriș Goran pot fi găsite la:
http://www.legal500.com/firms/13133/17795
Despre Biriş Goran
Biriş Goran este o firmă românească cu peste 35 de avocați, înființată în 2006. Biriș
Goran poate să ofere o gamă completă de servicii juridice cu accent pe taxe, tranzacții
imobiliare, drept societar/fuziuni și achiziții, concurență/antitrust, litigii, finanțări, dreptul
muncii și achiziții publice. Domeniile de practică din cadrul Biriș Goran sunt incluse în
mod regulat printre cele mai bune din țară în publicații precum Chambers Europe și
European Legal 500.
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***
Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe:
Mihaela Kovacs, Marketing & PR Manager | mkovacs@birisgoran.ro | +40 74 927 5432

