COMUNICAT DE PRESĂ
Biriş Goran a asistat Infopress Group SA la încheierea unui parteneriat cu firma cu capital
privat GED
Bucureşti, 3 mai 2010
Societatea de avocaţi Biriş Goran a asistat conducerea si actualul acţionariat al Infopress Group SA
(www.infopress.ro), cel mai important furnizor de servicii tipografice din România şi cea mai mare
companie de servicii tipografice din Europa de Sud-Est la încheierea unui parteneriat cu GED, unul dintre
cele mai importante fonduri cu capital privat din Europa de Sud-Est, într-o operaţiune a cărei valoare
depăşeşte suma de 12 milioane de euro.
Încheierea operaţiunii prin care GED a preluat controlul a 92% din capitalul social al Infopress Group SA
este aşteptată să aibă loc în cel de-al doilea trimestru al anului 2010, după obţinerea autorizării din partea
Consiliului Concurenţei al României.

Echipa de avocaţi din cadrul Biriş Goran a fost alcătuită din Christian Mîndru (of counsel) şi Cătălin
Oroviceanu (senior associate).
„Sunt mulţumit că am ajutat clientul în această operaţiune de o importanţă crucială pentru Infopress
[Group SA], având în vedere condiţiile dificile de pe piaţă şi planurile de extindere a grupului în regiune”, a
declarat Christian Mîndru.

Infopress a fost consiliată de BAC, una dintre cele mai importante bănci de investiţii din România,
specializată în interconectarea întreprinzătorilor români cu investitorii instituţionali. Matei Paun este
Managing Partner al BAC România.
GED a fost reprezentată de Mădălina Paisa (partner), asistată de Şerban Suchea (senior associate) de la

societatea de avocaţi Vilău & Mitel.
Înfiinţată în 1990 ca editor al ziarului Odorheiu Secuiesc, Infopress s-a dezvoltat constant, devenind
cea mai mare companie din industria tipografică din România, axându-se pe publicaţiile cu tiraj mare
şi piaţa revistelor. În prezent, este cea mai mare companie de servicii tipografice din Europa de SudEst şi una din cele mai importante din Europa de Est.
GED este un grup independent de capital privat care îşi desfăşoară activitatea în Peninsula Iberică şi
în Europa de Sud-Est. GED se situează pe un palier de mijloc în piaţă, administrând fonduri ce
depăşesc 350 milioane de euro, prin intermediul a patru vehicule de investiţii şi activează în două
sectoare distincte: capital privat şi capital privat pentru investiţii imobiliare.
Despre Biriş Goran
Înfiinţată în 2006, societatea Biriş Goran şi-a construit un colectiv de peste 30 de avocaţi şi
consultanţi fiscali, având şi un departament distinct de consultanţă fiscală condus de Ruxandra Jianu
(partner), membră a Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi o societate de practicieni în
insolvenţă autorizată de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR).
În cadrul societăţii, 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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