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Premiile IFLR Europa 2020: Clifford Chance Badea este pentru a 5-a oara Casa de
Avocatura a Anului în România. Recunoașterea valideaza inovația în serviciile
juridice

Clifford Chance Badea, biroul local al firmei de avocatura globale Clifford Chance, a primit premiul Casa
de Avocatura a Anului în România pentru inovație în servicii juridice, în cadrul Premiilor IFLR Europa
2020, anunțate astazi la Londra.
Premiul pentru România revine și în acest an firmei Clifford Chance Badea, dupa recunoașterea primita în 2014,
2015, 2017 și 2018.
„În aceasta perioada dificila avem foarte puține certitudini. Știm, însa, ca abilitatea de a inova și a te adapta va
face diferența în noua realitate economica. Chiar daca nu este momentul sa sarbatorim, aceasta recunoaștere
internaționala reprezinta o validare în plus pentru clienți și parteneri ca suntem pregatiți sa le oferim sprijinul de
care au nevoie și sa trecem împreuna prin aceasta criza”, spune Daniel Badea, Managing Partner Clifford Chance
Badea.
Per ansamblu, firma globala Clifford Chance a primit în acest an 12 premii IFLR pentru Europa, inclusiv cel de
Casa de Avocatura la nivel Internațional în 2020.
Biroul de la București este pe deplin integrat în rețeaua globala și asista tranzacții de referința cu impact
internațional. Printre proiectele publice finalizate cu succes în 2019 se numara:
Practica M&A și Real Estate
• Asistenta acordata First Bank, deținuta de J.C. Flowers & Co., în legatura cu achizitia Leumi Bank România, la
un an de la prima tranzacție realizata de acest investitor american de calibru pe piața financiar-bancara din
România (aprilie 2019);
• Asistenta acordata grupului german REWE / DerTour, cu activitați în industria de retail și turism, în legatura cu
achizitia diviziei de agenții de turism a grupului Eurolines România (iulie 2019);
• Asistenta acordata fondului de private equity Abris Capital Partners în legatura cu preluarea unui pachet
majoritar în Global Technical Group, cel mai mare furnizor de soluții end-to-end pentru managementul
construcțiilor și integrator de soluții tehnice și de securitate (iulie 2019);
• Asistenta acordata fondului francez de investiții AEW în legatura cu vânzarea portofoliului sau de active din
România catre divizia de investiții imobiliare a Morgan Stanley în asociere cu un grup de investitori din Israel cu
experiența îndelungata în tranzacții imobiliare, reprezentați de David Hay, respectiv catre Indotek Group, unul
dintre cele mai mari grupuri de investiții imobiliare din Ungaria (septembrie 2019).
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Practica Banking & Finance și Piețe de Capital
• Asistența acordata Citigroup în legatura cu o noua emisiune de obligațiuni în valoare de 200 milioane de euro
lansata de Digi Communications (DIGI), societatea care deține operatorul telecom RCS&RDS (februarie 2019);
• Asistența acordata consorțiului bancar format din Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG,
ING Bank N.V, JP Morgan Securities plc și Société Générale în legatura cu o emisiune de euroobligațiuni a
statului român în valoare de 3 miliarde EUR (martie 2019);
• Asistența acordata Alpha Bank România în legatura cu lansarea primului program de obligațiuni ipotecare
realizat de un emitent român, în valoare de pâna la 1 miliard de euro (aprilie 2019);
• Asistența acordata NE Property B.V. în legatura cu implementarea programului de obligațiuni (Guaranteed
Euro Medium Term Programme) în valoare de 1,5 miliarde EUR garantate de NEPI Rockcastle plc, precum și în
legatura cu lansarea emisiunii de obligațiuni în valoare de 500 milioane EUR cu o dobânda anuala de 2,625% cu
scadența în 2023, în baza programului (mai 2019).
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