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COMUNICAT DE PRESĂ
Biriș Goran a oferit consultanță companiei Aberdeen Asset Management
Deutschland AG în vânzarea Centrului Comercial Auchan Titan
București, 27 august 2015. Biriș Goran are plăcerea să anunțe că a oferit consultan
ță
companiei Aberdeen Asset Management Deutschland AG în vânzarea centrului comercial
„Auchan Titan” către fondul sud-african New Europe Property Investments, vânzare ce a
avut loc la data de 26 august 2015. Valoarea tranzacției a fost de 86 milioane de euro, și
se va dovedi a fi una dintre cele mai importante (dacă nu chiar cea mai importantă)
tranzacții de pe piața de real estate românească din 2015.
Echipa Biriș Goran a fost coordonată de Victor Constantinescu și Sorin Aungurenci. Victor
Constantinescu, coordonatorul departamentului de real estate din cadrul firmei, a
adăugat: „Am oferit servicii juridice pentru acest centru comercial timp de mai mulți ani
pentru a ajuta clientul nostru să îl aducă în punctul în care să poată fi vândut cu succes.
Acest moment a avut loc, în cele din urmă, ieri. A fost o muncă intensă timp de mai
multe luni, însă suntem fericiți că am putut să finalizăm tranzacția, în special pentru un
client cu asemenea echipa extraordinară precum Aberdeen. A fost o plăcere să lucrăm cu
ei.”
Despre Biriş Goran
Biriş Goran este o societatea de avocatură de business formată din peste 35 de avoca
ți,
înfiinţată în 2006. Echipa Biriş Goran oferă o gamă largă de servicii juridice
concentrându-şi practica asupra unor domenii precum: taxele, tranzacţiile imobiliare,
dreptul societar, antitrust/dreptul concurenţei, finanţări, litigii, proprietate intelectuală,
IT și medi a, achiziții publice, energie și insolvenţă. Practicile Biriș Goran au fost incluse
cu regularitate printre firmele de avocatură de top din România în ghidurile juridice
Chambers Europe și European Legal 500.
De la înființarea firmei, Biriș Goran s-a aflat în prim plan în tranzac
ții
le imobiliare
comerciale din România, oferind asisten
ță în calitate de consultant principal în multe
dintre cele mai mari tranzacții din țară. De exemplu, în 2014, Biriș Goran a reprezentat
Raiffeisen Evolution în vânzarea renumitului centru comercial, Promenada Mall, în cea
mai mare tranzacție imobiliară din 2014.
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