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Comunicat de Presă
Biriş Goran oferă consultanță InteRo Property Development cu privire la
vânzarea unui teren către Skanska

Bucureşti, 2 decembrie 2019. Biriș Goran a reprezentat cu succes clientul său, InteRo
Property Development Estates SRL, în vânzarea unui teren către Skanska.
Terenul de aproximativ 26.200 de metri pătrați este situat în Bucureștii Noi (în zona de
Nord a capitalei) și este destinat dezvoltării unui nou complex de birouri, în imediata
vecinătate a stației de metrou Jiului.
Complexul de birouri pe care Skanska îl va dezvolta în zona Bucureștii Noi include trei
clădiri, care vor fi proiectate și construite urmând conceptul „futureproof workplaces”,
implementat de companie la nivel regional.
Pe terenul alăturat, de aproximativ 26.000 de metri pătrați, InteRo
Development va întregi complexul dezvoltat de Skanska cu alte patru clădiri.

Property

Raluca Năstase, Partener Biriș Goran, a coordonat cu succes echipele de drept imobiliar
și taxe ale firmei în acest proiect.
Raluca Năstase a declarat: „Suntem încântați că am asistat InteRo Property
Development în această tranzacție, unde am avut oportunitatea de a lucra alături de o
altă firmă de avocatură reputabilă, precum PeliPartners. Acest prim pas va conduce la
dezvoltarea unui nou complex de birouri, un proiect care se bazează pe cooperarea de
lungă durată a tuturor părților implicate."
______________________________________________________________________
InteRo Property Development este o afacere de familie care activează în zona
dezvoltării imobiliare. Alături de viitorul proiect de birouri din Bucureștii Noi, portofoliul
companiei include 170 de apartamente închiriate și complexul SkyLight Residence, un
proiect imobiliar mixt cu 2.700 de apartamente și 90.000 de metri pătrați de birouri GLA
(https://www.intero.ro).
Biriş Goran este o societate de avocatură de afaceri formată din peste 45 de avocați și
consultanți fiscali, înfiinţată în 2006, ce își extinde practica asupra unor domenii precum:
taxele, tranzacţiile imobiliare, dreptul societar, fuziuni şi achiziţii, dreptul concurenţei,
litigii, dreptul muncii, energie, dreptul proprietăţii intelectuale, confidenţialitatea şi
protecţia datelor, precum și insolvenţă. Practicile și echipa Biriș Goran sunt incluse cu
regularitate printre firmele de avocatură de top din România în ghidurile juridice
Chambers Europe și European Legal 500.
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