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Clifford Chance Badea promoveaza doi Senior Associates din ariile de practica
Piețe de Capital, respectiv Litigii și Arbitraje

Biroul din București al firmei globale de avocatura Clifford Chance își consolideaza palierul de middle
management cu doua promovari la nivelul Senior Associate – Georgiana Evi, avocat specializat în drept
financiar-bancar și piețe de capital, și Ștefan Dinu, avocat cu experiența în domeniul litigiilor.
„Confirmam astazi contribuția importanta pe care colegii noștri o au în activitatea practicilor din care fac parte, pe
fondul unei perioade de lucru intens la proiecte complexe și de referința pentru piața din România. Daca practica
Piețe de Capital a continuat tradiția tranzacțiilor în premiera pe care o construim înca de la începuturile Pieței de
Capital în România, echipa de Litigii și Arbitraje își menține ritmul alert de creștere în ansamblul activitații
biroului și pe piața locala de profil”, spune Daniel Badea, Managing Partner Clifford Chance Badea.
Georgiana Evi s-a alaturat echipei Banking & Finance și Piețe de Capital în anul 2008, în ultimii ani fiind
implicata cu precadere în proiectele echipei Piețe de Capital coordonata de Madalina-Rachieru Postolache,
Partener. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitații București si a terminat un master în Dreptul
Afacerilor la Facultatea de Drept din București. A fost implicata într-unele dintre cele mai complexe tranzacții de
finanțare și piețe de capital derulate de biroul de la București, printre cele mai recente numarându-se primul
program de obligațiuni ipotecare realizat de un emitent român – Alpha Bank, în valoare de pâna la 1 miliard de
euro (aprilie 2019).
Ștefan Dinu este cel mai tânar membru al echipei de Senior Associates. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul
Universitații din București și a obținut o diploma de master în International Business Law din partea King's
College London. Ștefan este frecvent implicat în litigii comerciale și arbitraje internaționale din domeniul
construcțiilor, achizițiilor publice/PPP și investițiilor imobiliare. De asemenea, a oferit consultanța cu privire la
strategii de protecție a investițiilor și soluționare a disputelor pentru proiecte majore de energie și resurse naturale.
Reamintim ca practica de Litigii & Dispute Resolution de la Clifford Chance Badea este coordonata de Simona
Neagu (Counsel). Ștefan este implicat și în tranzacții de real estate și proiecte de white collar/risk management.
În urma acestor promovari, numarul avocaților seniori din cadrul biroului de la București urca la zece, alaturi de
Bianca Alecu (Litigii, cu specializare pe probleme legate de infracțiuni economice), Bogdan Crețeanu (M&A și
Real Estate), Diana Crângașu (Corporate, specializare în dreptul concurenței), Ecaterina Burlacu (M&A și Real
Estate), Gabriel Toma (Banking & Finance), Radu Costin (Corporate M&A), Raluca Coman (Banking &
Finance) și Sabina Crângașu (Litigii și Arbitraje).
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