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COMUNICAT DE PRESĂ
Biriș Goran câștigă din nou prestigiosul premiu „Firma de avocatură a anului”
în cadrul Galei CIJ
București, 8 decembrie 2014. Biriş Goran are plăcerea să anunțe că a câștigat din nou distincția
„Firma de avocatură a anului” în cadrul Galei Premiilor CEE Construction and Investment Journal din
data de 4 decembrie 2014. Acesta este cel de-al treilea premiu CIJ acordat echipei Biriș Goran,
primele două fiind obținute în 2012 și 2010.
Construction and Investment Journal este cea mai importantă publicație de real estate din Europa
Centrală și de Est dedicată investitorilor și experților în real estate (www.cijjournal.com), iar gala este
considerată cea mai prestigioasă ceremonie de acordare de premii pentru sectorul imobiliar din
România.
Firma Biriş Goran a fost aleasă de peste 150 de experți în real estate din țară și din regiune dintr-o
listă de concurenți importanţi, nominalizaţi de asemenea la premiu: David & Baias, Dentons, Reff &
Asociații și Wolf Theiss, procesul fiind auditat de o firmă din Big Four. Gala CIJ și premiile oferite în
cadrul acesteia sunt de referință pentru sectorul imobiliar din România.
Victor Constantinescu, coordonator al departamentului de real estate și unul din partenerii
coordonatori ai firmei, a declarat: „Acest premiu reprezintă o recunoaștere constantă a eforturilor
noastre de a oferi clienților noștri servicii care aduc un plus de valoare și de a le trata problemele ca și
cum ar fi ale noastre. Premiul înseamnă foarte mult pentru noi și ne motivează să continuăm
activitatea la același nivel.”
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.
La sfârșitul lunii octombrie 2014, Biriș Goran a oferit consultanță Raiffeisen Evolution în legătură cu
cea mai importantă tranzacție imobiliară a anului 2014 de pe piața românească: vânzarea mall-ului
Promenada.
Departamentele firmei Biriș Goran sunt evidențiate în mod curent ca fiind printre cele mai bune din
țară de către ghiduri precum Chambers Europe și European Legal 500.
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