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KPMG Legal recruteaza un nou avocat de litigii din Magic Circle

KPMG Legal România continua extinderea departamentului de litigii prin recrutarea unui avocat de top,
Calin Dragoman, care a lucrat anterior pentru Clifford Chance, acesta alaturându-se echipei KPMG Legal,
în calitate de Managing Associate.
Calin Dragoman are sase ani de experiența în litigii și arbitraj, proceduri de insolvența, investigarea fraudelor și
crisis management, într-o firma de avocatura internaționala.
Expertiza sa include asistența și reprezentarea unor mari companii nationale si internationale în variate tipuri de
litigii, inclusiv civile, fiscale, achizitii, dreptul concurentei si în domeniul muncii.
De asemenea, Calin a fost implicat în efectuarea de due diligence în materie de risk management, asistand și
reprezentând clienți în investigații ale autoritaților de reglementare și organelor penale, precum și în investigații
interne ce priveau potentiale fraude, precum și în proiecte de white collar. Experiența sa acopera și recuperarea de
creanțe, proceduri de executare silita și proiecte de restructurare si insolventa.
Calin a lucrat la biroul din București al Clifford Chance în departamentul de Litigii si soluționarea disputelor și a
participat în mod regulat la prestigioasa competiție de arbitraj comercial internațional WILLEM C. VIS, atât în
calitate de arbitru, cât și în calitate de student la Universitatea din București. În 2013 a câștigat locul trei împreuna
cu echipa Universitații din București, din aproximativ 300 de echipe, la aceasta competitie, la Viena, pentru
redactarea memorandumurilor pentru reclamant și pârât.
“Prin colaborarea cu KPMG Legal îmi voi putea dezvolta în continuare expertiza în domeniul litigiilor fiscale, de
insolvența, dar si white collar si investigatii de drept penal al afacerilor și, împreuna cu echipa de profesioniști de
la KPMG Legal, vom putea oferi clienților noștri cea mai buna asistența și reprezentare din piața. Obiectivul
nostru este fim întotdeauna echipa cea mai potrivita pentru clienții noștri și sa le depașim mereu așteptarile prin
serviciile prestate”, spune Calin.
“Suntem într-un proces de extindere a echipei și obiectivul nostru este sa dezvoltam o practica de litigii de top și o
echipa de avocați de încredere pentru clienții noștri. Am lucrat cu Calin în trecut, chiar de la absolvirea Facultatii
de Drept și sunt încântat ca a decis sa se alature echipei noastre deoarece este un avocat foarte talentat, având o
experiența considerabila în aria sa de practica, dar si competente si cunostinte din alte practici. Profilul lui Calin se
potrivește perfect echipei de avocați de litigii KPMG Legal", spune Vlad Peligrad, coordonator al practicii de
litigii a KPMG Legal.
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KPMG Legal (Toncescu si Asociatii SPRL) este o societate de avocati tanara, dinamica si inovativa, oferind
clientilor toate tipurile de servicii juridice si avand o pozitie unica internationala ca si membru al retelei KPMG
Global Legal Services (GLS) compusa din peste 1,650 avocati in 75 jurisdictii si afiliata retelei globale KPMG,
care are peste 180,000 profesionisti. Aceasta apartenenta la reteaua internationala permite KPMG Legal accesul
la resurse vaste de cunostinte juridice si de personal, precum si accesul la proiecte multi-jurisdictionale.
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