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Schoenherr și Asociații SCA câștiga doua premii Client Choice 2019
Schoenherr și Asociații SCA a câștigat doua premii Client Choice acordate de International Law Office și
Lexology. Georgiana Badescu (partener, București; EU & concurența) a câștigat premiul exclusiv pentru
România la categoria Concurența & Antitrust, iar Emeric Domokos-Hancu (partener, București; litigii și
arbitraje, insolvența și reorganizare), pe cel pentru Insolvența & Restructurare.
„Aceste premii reprezinta o recunoaștere a eforturilor noastre de a asigura servicii de nivel excepțional. Totodata,
vin sa confirme forța acestor doua arii de practica ale Schoenherr și Asociații SCA, dreptul concurenței, respectiv
insolvența & restructurarea, fiind domenii care s-au dezvoltat remarcabil în ultimii ani. Le suntem recunoscatori
clienților noștri pentru ca ne-au nominalizat în cadrul acestei cercetari.” a declarat Sebastian Guțiu, Managing
Partner Schoenherr și Asociații SCA, în al treilea an consecutiv în care avocații firmei câștiga premii Client
Choice.
Înființate în anul 2005, premiile Client Choice recunosc firmele și avocații din întreaga lume care se remarca prin
activitați de client service de excepție și prin calitatea serviciilor juridice pe care le ofera. Premiile Client Choice
sunt acordate de Lexology în urma unei cercetari independente derulate de catre grupul Globe Media Business.
Criteriile avute în vedere se refera la abilitatea de a adauga valoare afacerilor clienților, peste nivelul asigurat de
alți avocați din piața. Elementul de diferențiere al Client Choice Awards consta în faptul ca avocații pot fi
nominalizați și recomandați doar de catre clienți.
Schoenherr a fost prima firma internaționala care a intrat pe piața din România (în 1996). În prezent, firma
opereaza în țara noastra sub denumirea Schoenherr și Asociații SCA și reunește o echipa formata din 60 de avocați
și consultanți, care asista clienți companii multinaționale și locale active într-o varietate de domenii pe toate
aspectele dreptului afacerilor, cu accent pe corporate/M&A, financiar-bancar, piețe de capital, real estate și
construcții, litigii și arbitraje, dreptul UE și al concurenței, dreptul muncii, protecția datelor cu caracter personal,
insolvența și restructurare, energie, proiecte/PPP/concesiuni/achiziții publice, white-collar crime, proprietate
intelectuala. Schoenherr acorda totodata consultanța fiscala specializata prin firma afiliata Schoenherr Tax
Bucharest SRL.
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