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Ziarul Financiar a premiat echipa Biriș Goran pentru acordarea de consultanță
în două dintre cele mai importante tranzacții de pe piata locală
Ziarul Financiar a acordat, în cadrul celei de-a şasea ediţii a Galei Avocaţilor din 30
aprilie 2015, premii pentru cele mai importante tranzacţii consemnate pe piaţa locală în
ultimul an. Astfel, Biriş Goran a fost premiată de Ziarul Financiar pentru implicarea în
două dintre cele mai importante tranzacții:


cea mai mare tranzacție în domeniul imobiliar, tranzacția prin care NEPI a
achiziționat Centrul Comercial Promenada de la Raiffeisen Evolution, și



cea mai mare achiziție realizată de un antreprenor local – achiziția de către
Dedeman a unui teren aparținând fabricii Chimopar.

Gala Avocaților este un eveniment anual organizat de Ziarul Financiar, cea mai
prestigioasă publicație de business din Romania, care prezintă o radiografie a pieţei
avocaturii de business și totodată a pieţei de fuziuni şi achiziţii și care premiază cele mai
performante case de avocatură de business.
Despre Biriş Goran
Biriş Goran este o firmă de avocatură din România, cu peste 35 de avocați, înființată în
2006. Biriş Goran oferă o gamă completă de servicii juridice, axată în special pe
domeniile fiscal, imobiliar, drept societar, dreptul concurenței, litigii, finanțări,
proprietate intelectuală, IT & mass-media, achiziții publice, energie și insolvență.
Echipa Biriș Goran este clasată în mod curent printre cele mai bune din țară de către
ghiduri juridice internaționale precum Chambers Europe și European Legal 500.
La finalul anului trecut echipa Biriș Goran a fost desemnată Firma de Avocatura a
Anului 2014 in real estate de către Construction and Investment Journal (CIJ), cea mai
importantă publicație de real estate din Europa Centrală și de Est dedicată investitorilor
și experților în real estate.
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