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COMUNICAT DE PRESĂ
Biriș Goran obține o hotărâre favorabilă în procesul intentat de AAAS (fostă AVAS) în cazul
Aversa
București, 23 aprilie 2014. Biriș Goran, în calitate de principal reprezentant convenţional al Aversa
Manufacturing SRL, a obținut o hotărâre favorabilă împotriva Autorității pentru Administrarea Activelor
Statului (AAAS). AAAS a contestat în instanţă vânzarea activelor deținute de Aversa SA (în faliment)
în cadrul licitației publice organizate la data de 11 septembrie 2013, către clientul Biriș Goran, Aversa
Manufacturing SRL (membră a grupului Benevo).
In data de 17 aprilie 2014, Tribunalul București respins ca neîntemeiate argumentele AAAS conform
cărora vânzarea activelor Aversa SA nu s-ar fi realizat cu respectarea tuturor cerințelor legale. Raluca
Năstase, avocatul coordonator al tranzacţiei și partener în cadrul Biriș Goran, adaugă: „suntem
încântați că am obținut acest rezultat pentru clientul nostru. Acum clientul nostru se poate concentra
pe reconstrucția activității și numelui Aversa, inclusiv investiții considerabile, care sunt în linie cu
strategia de reindustrializare a guvernului român.”
Echipa Biriș Goran a fost coordonată de avocatul partener Raluca Nastase și avocatul colaborator
Andra Șurariu, şi, împreună cu ceilalți membri ai echipei, a fost asistată de alte firme de avocatură.
*****
Istoric:
La data de 11 septembrie 2013, după ani de demersuri de vânzare a activelor societăţii în insolvență,
Aversa Manufacturing SRL (fostă Blue Diamond Estate) a achiziționat toate activele aparţinând
Aversa SA în cadrul unei licitații publice, o fabrică cu o istorie de peste 100 de ani în activitatea de
producție de pompe. Echipamentele aferente, precum și imobilele au fost achiziționate împreună cu
fabrica. Tranzacția a fost contestată ulterior în instanță de AAAS.
Biriș Goran a oferit Aversa Manufacturing consultanță cu privire la toate aspectele tranzacției – de la
aspecte specifice procedurii de insolvență la aspecte de dreptul muncii, drept societar și real estate.
De asemenea, echipa Biriş Goran a asistat Aversa Manufacturing şi în instanţă în cadrul contestaţiei
formulate de AAAS împotriva actului de adjudecare.
Despre Biriş Goran
Societatea de avocatură Biriş Goran a fost înfiinţată în 2006 de către patru avocaţi cu o vastă
experienţă internaţională. În scurt timp, Biriș Goran a devenit consultantul unor importanţi investitori
internaţionali şi întreprinzători locali și a fost inclusă printre firmele de avocatură de top din România,
în ghidurile juridice anuale Chambers Europe și Legal 500.
Fiind formată din peste 30 de avocaţi şi consultanţi fiscali, echipa Biriş Goran oferă o gamă largă de
servicii juridice concentrându-şi practica asupra unor domenii precum: taxele, tranzacţiile imobiliare,
dreptul societar, fuziuni şi achiziţii, dreptul concurenţei, finanţări, litigii, insolvenţă, dreptul proprietăţii
intelectuale, IT şi media.
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