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Reff & Asociații câștiga din nou premiul pentru cea mai mare tranzacție imobiliara
în România

Reff și Asociații, societatea de avocați reprezentând Deloitte Legal în România, a câștigat premiul pentru
cea mai mare tranzacție imobiliara în cadrul Galei avocaților organizata de Ziarul financiar.
Premiul a fost câștigat pentru tranzacția în care Reff & Asociații a asistat NEPI în achiziția Shopping City Sibiu de
la Argo Group.
“Decernarea acestui premiu catre Reff & Asociații pentru a șaptea oara în ultimii opt ani reflecta poziția noastra
dominanta în sectorul imobiliar. Sunt extrem de onorat și mândru de colegii mei care au dus la bun sfârșit acest
proiect. Totodata dorim sa mulțumim clientului nostru NEPI, care a avut încredere în capacitatea noastra de a
finaliza un proiect a carui complexitate a necesitat identificarea de catre echipa noastra a unor soluții creative în
structurarea tranzacției”, a spus Andrei Burz-Pînzaru, managing partner Reff & Asociații, cu ocazia acceptarii
premiului.
Reff & Asociații este recunoscuta de catre publicații internaționale prestigioase, fiind clasata anul acesta în primul
eșalon în aria dreptului imobiliar și construcții, pe care clienții o apreciaza pentru “experiența, pragmatismul și
abordarea în favoarea tranzacției”, potrivit Legal 500. Societatea a primit de asemenea premiul “Firma de
avocatura a anului”, la Gala CIJ 2016.
Cu o echipa de 73 de avocați, Reff & Asociații este una dintre cele mai mari societați de avocați din România și
una dintre cele mai active în asistarea clienților în tranzacții complexe de fuziuni și achiziții, drept imobiliar,
finanțari bancare și tranzacții cu portofolii de credite.
Reff & Asociații este societatea de avocați membra a Baroului București, cu o echipa care în prezent numara 73
de avocați, recunoscuta pe plan local și internațional, fiind cotata între societațile de avocați de top, în domenii
vizând tranzacții imobiliare, drept bancar, piețe de capital și fuziuni și achiziții. Reff & Asociații este membra a
rețelei internaționale de avocați Deloitte Legal, care numara peste 1.800 de avocați în 75 de țari.
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