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Comunicat de Presă
Biriş Goran oferă consultanță cu privire la un proiect imobiliar important pe
piața din România

Bucureşti, 15 octombrie 2019. Biriș Goran a reprezentat cu succes clientul Indotek
Group în cadrul unei tranzacții complexe în vederea achiziției Promenada Mall Târgu
Mureș, în suprafață totală de aproximativ 50.000 m.p. de spații comerciale. Achiziția a
implicat o tranzacție interdependentă, centrul comercial fiind vândut de către AEW
Europe simultan cu o importantă clădire de birouri din București.
Tranzacția a implicat restructurarea unei linii de credit în valoare de mai multe milioane
de euro acordată de Erste Bank, cu accent suplimentar pe autorizări și diverse aspecte
tehnice.
Echipa Biriș Goran a fost compusă din Raluca Năstase și Sorin Aungurenci (Parteneri –
Drept imobiliar), Ruxandra Jianu (Partener Taxe), Anca Zegrean (Asociat Senior), Alin
Lazăr (Consultant Fiscal Senior), Radu Jianu și Kira Bujduveanu (Asociați).
Raluca Năstase a declarat: „Ne-a făcut o deosebită plăcere să asistăm Indotek într-o
tranzacție complexă derulată în mai multe jurisdicții și în cadrul căreia am avut
oportunitatea de a lucra alături de alte firme de avocatură de renume, precum Țuca,
Zbârcea și Asociații, Clifford Chance Badea și Freshfields. Le mulțumim tuturor părților
implicate pentru colaborarea extraordinară din timpul tranzacției.”
______________________________________________________________________
Indotek Group este un grup de societăți de management de investiții deținut de
asociați americani și maghiari, fiind un jucător dominant pe piața din Ungaria. Volumul
de investiții imobiliare realizate de Indotek în Ungaria este fără egal, în special în materie
de imobile clasa B și C și portofoliul lor este extrem de diversificat geografic, funcțional și
calitativ: include spații comerciale, hoteliere, industriale, de birouri, rezidențiale și
depozite, precum și terenuri potrivite pentru dezvoltare, atât în Budapesta cât și în zone
rurale.
Biriş Goran este o societate de avocatură de business înființată în 2006, cu o echipă
formată din peste 45 de avocați și consultanți fiscali. Biriș Goran oferă servicii de
avocatură de business cu accent deosebit pe taxe, tranzacții imobiliare, drept societar,
achiziții și fuziuni, concurență, litigii, dreptul muncii, protecția datelor și insolvență. Biriș
Goran și echipa sa au fost incluse cu regularitate printre cele mai bune firme de
avocatură din România de ghiduri precum Chambers Europe și European Legal 500.
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