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COMUNICAT DE PRESĂ
Avocații Biriș Goran au asistat Raiffeisen Evolution în cea mai mare tranzacție imobiliara a
anului 2014 pe piața românească, vânzarea Promenada
București, 7 noiembrie 2014. Biriș Goran anunță că a asistat cu succes dezvoltatorul austriac
Raiffeisen Evolution în vânzarea bine-cunoscutului centru comercial Promenada către fondul sudafrican New Europe Property Investments (NEPI). Aceasta este cea mai mare tranzacție de pe piața
de real estate românească din 2014 și una dintre cele mai mari tranzacții realizate în țara noastră.
Promenada este cel mai nou centru comercial din București, cu o suprafață totală închiriabilă de
38.000 mp și situat strategic în noul cartier de afaceri, pe Calea Floreasca. Deschis în 2013,
Promenada a devenit rapid unul dintre centrele comerciale de top de pe piață și, prin urmare, a atras
un interes puternic din partea potențialilor cumpărători.
Biriș Goran a oferit consultanță cu privire la toate aspectele juridice legate de vânzarea Promenada.
Echipa Biriș Goran a fost coordonată de Mihai Nușcă (Partener, Coordonator al Practicii de Litigii)
împreună cu Victor Constantinescu (Partener fondator, coordonator al Practicii de Real Estate) și au
fost asistați de avocații seniori Ștefăniță Georgescu și Teodora Oțetea.
Mihai Nușcă a spus: „Vânzarea Promenada a atras un interes puternic și a existat o presiune intensă
de a finaliza întreaga tranzacție într-un interval de timp foarte scurt, de câteva săptămâni. Suntem
mândri că am avut ocazia să asistăm echipa foarte capabilă a Raiffeisen Evolution într-o astfel de
tranzacție de prestigiu și totodată că am respectat termenele foarte strânse. Această tranzacție a
ridicat standardele pentru viitoare tranzacții.”
****
Despre Biriş Goran
Biriş Goran este o societatea de avocatură de business formată din peste 35 de avocați, înfiinţată în
2006. Echipa Biriş Goran oferă o gamă largă de servicii juridice concentrându-şi practica asupra unor
domenii precum: taxele, tranzacţiile imobiliare, dreptul societar, antitrust/dreptul concurenţei, finanţări,
litigii, proprietate intelectuală, IT și media, achiziții publice, energie și insolvenţă. Practicile Biriș Goran
au fost incluse cu regularitate printre firmele de avocatură de top din România în ghidurile juridice
Chambers Europe și European Legal 500.
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