COMUNICAT DE PRESĂ
Biriş Goran oferă consultanţă vânzătorilor Travel House către fondul spaniol GED
Bucureşti, 7 iunie 2010
Firma de avocatură Biriş Goran a oferit consultanţă acţionarilor Travel House, cu o existenţă
îndelungată pe piaţa românească, lider în sectorul agenţiilor de turism, în vânzarea pachetului
majoritar către GED, un fond de capital privat spaniol şi una dintre cele mai active firme din Europa de
Sud-Est. GED urmează să dobândească participaţia prin filiala sa Happy Tour, împreună cu care
constituie una dintre cele mai mari agenţii de turism de pe piaţa românească şi consolidează prezenţa
GED în acest sector. Încheierea tranzacţiei este supusă obţinerii autorizării din partea Consiliului
Concurenţei din România.
Travel House este una dintre cele mai cunoscute agenţii de turism din România, care a raportat o
cifră de afaceri ce depăşeşte 5 milioane de Euro şi un profit net mai mare de 110.000 Euro în 2009.
„Achiziţia realizată de GED (şi cea de-a doua tranzacţie în care am oferit consultanţă unui vânzător în
vânzarea către GED) arată că există în continuare oportunităţi atractive în România pentru investitorii
străini. Travel House este o societate solidă cu o echipă de conducere puternică, şi consider că GED
şi-a ales foarte bine obiectivul de a avea o prezenţă puternică în sectorul agenţiilor de turism" a
afirmat partenerul Victor Constantinescu.
Echipa de avocaţi din cadrul Biriş Goran SCA a fost compusă din Ana Frăţian (asociat senior),
Ruxandra Jianu (partener fiscal), Victor Constantinescu (partener) şi Luminiţa Borcău (asociat). GED
a fost reprezentat de Ţucă, Zbârcea şi Asociaţii.

Despre Biriş Goran
Înfiinţată în 2006, societatea Biriş Goran şi-a construit un colectiv de peste 30 de avocaţi şi
consultanţi fiscali, fiind inclusă frecvent de către importante ghiduri juridice printre firmele de
avocatură de top din România în ceea ce priveşte o mare parte din domeniile sale de practică. Are un
departament distinct de consultanţă fiscală condus de Ruxandra Jianu, partener autorizat de Camera
Consultanţilor Fiscali din România, şi un societate de practicieni în insolvenţă, autorizată de Uniunea
Naţională a Practicienilor din România (UNPIR).
În cadrul Biriş Goran, activează şi avocaţi asociaţi şi colaboratori care sunt membri ai barourilor din
New York şi Florida (SUA) şi din Quebec (Canada).
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