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5 parteneri Schoenherr Bucuresti, câstigatori ai premiilor ILO Client Choice 2018

Anul acesta, 5 dintre cele 9 premii Client Choice acordate de catre International Law Office (ILO)
avocaților din România au fost câștigate de catre parteneri din cadrul Schoenherr București.
Sebastian Guțiu (Managing Partner Schoenherr București) a fost desemnat câștigator al premiului pentru
activitatea în Arbitraj, Matei Florea (Partner) a câștigat premiul pentru activitatea în domeniul Bancar,
Georgiana Badescu (Partner, București), pe cel pentru activitatea în Concurența și Antitrust, Monica Cojocaru
(Partner, București) – premiul pentru activitatea în Energie și Resurse Naturale, iar Adina Jivan (Partner,
București) – premiul pentru activitatea în domeniul Litigiilor.
„Premiile sunt în primul rând o confirmare importanta din partea clienților noștri care ne-au recomandat în cadrul
cercetarii ILO. Le mulțumim tuturor clienților Schoenherr pentru încrederea pe care ne-o acorda prin proiectele
lor.‟, a declarat Sebastian Guțiu, Managing Partner al Schoenehrr București.
ILO acorda premiile Client Choice din anul 2005 în urma unei cercetari independente, principalele criterii avute în
vedere pentru desemnarea câștigatorilor fiind calitatea serviciilor juridice și a activitaților de client service.
Elementul de diferențiere al Client Choice Awards consta în faptul ca avocații pot fi nominalizați și recomandați
doar de catre clienți.
Lista completa a câștigatorilor premiilor ILO Client Choice este disponibila aici.
Schoenherr este o firma de avocatura prezenta în Europa Centrala și de Est, cu 14 birouri situate în Belgrad,
Bratislava, Bruxelles, Budapesta, București, Chișinau, Istanbul, Ljubljana, Podgorica, Praga, Sofia, Viena,
Varșovia și Zagreb, precum și patru practici naționale în Albania, Bosnia-Herțegovina, Macedonia și Ucraina.
Schoenherr asigura acoperire regionala în Europa Centrala și de Est/Europa de Sud Est. Cei peste 300 de avocați
colaboreaza la nivel regional pentru a raspunde nevoilor și cerințelor individuale ale companiilor locale și
internaționale. Principiile cheie pe care se bazeaza filosofia Schoenherr sunt calitatea, flexibilitatea, inovația și
soluțiile practice pentru mandatele din domeniul avocaturii de afaceri. În România, Schoenherr poarta denumirea
de Schoenherr și Asociații SCA, fiind societate membra a Baroului București. În cadrul biroului din București
lucreaza în prezent o echipa formata din 60 de avocați și consultanți.
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