www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2021-03-25 16:55:29

Practicile de Fiscalitate, Concurența și Corporate|M&A ale D&B David si Baias,
recunoscute și în acest an în clasamentele Chambers Europe

Practicile de Fiscalitate, Concurența și Corporate/M&A ale D&B David si Baias se regasesc și în acest an în
poziții de top în cadrul clasamentelor realizate de ghidul internațional Chambers and Partners Europe
2021, avocații societații din aceste domenii fiind recunoscuți pentru expertiza și succesul înregistrat în spețe
importante și complexe.
Sorin David este clasat în continuare drept singurul Eminent Practitioner în dreptul concurenței din România, cu o
experiența bogata atât în investigații de concurența, concentrari economice, ajutor de stat, cât și în mandate de
asigurare a conformarii companiilor la regulile de concurența. De asemenea, ghidul situeaza practica de concurența
a D&B David și Baias în Band 2 în clasamentul caselor de avocatura din România. Lucian Bozian, Managing
Associate, a intrat în acest an în atenția Chambers and Partners Europe în categoria Associate to Watch, fiind
recunoscut pentru experiența importanta acumulata prin asistarea și reprezentarea clienților în investigații ale
Consiliului Concurenței.
”Ne onoreaza aceasta recunoaștere care reconfirma profesionalismul și expertiza avocaților D&B David și Baias.
Le mulțumim clienților pentru aprecierea și încrederea pe care ne-o acorda pentru a-i reprezenta în cadrul unor
proiecte foarte importante pentru ei”, a declarat Sorin David, Managing Partner D&B David și Baias.
Chambers 2021 plaseaza în Band 1 practica de consultanța juridica în domeniul fiscal a D&B David și Baias,
condusa de Dan Dascalu, Partener și Liderul departamentului de litigii. Avocații societații sunt recunoscuți pentru
abordarea integrata fiscala și juridica și implicarea în toate etapele de soluționare a litigiilor. De altfel, excelența în
practica fiscala i-a adus lui Dan Dascalu o noua clasare Band 1 de catre Chambers Europe 2021. Nu în ultimul
rând, el obține o importanta recunoaștere a expertizei în soluționarea litigiilor cu o clasare în Band 5.
O alta recunoaștere a excelenței a fost obținuta de practica Corporate/M&A și de Anda Rojanschi, Partener și lider
al acestui departament în cadrul D&B, clasate în Band 4. Practica D&B este recunoscuta ca o alegere inspirata
pentru asistența acordata atât antreprenorilor la vânzarea participațiilor lor, cât și companiilor multinaționale
pentru achiziția unor societați românești. De asemenea, avocații D&B au expertiza în coordonarea fuziunilor
transfrontaliere, parte a unor procese complexe de reorganizare. Anda are experienta vasta în negocierea si
structurarea unor tranzactii corporative si imobiliare complexe, asistând clientii pe parcursul negocierilor si
acordându-le consultanta juridica pâna la finalizarea cu succes a tranzactiei.

Chambers and Partners Europe este una din publicațiile juridice reper pentru piața de avocatura internaționala,
care alcatuiește anual un clasament al celor mai bune firme de avocatura dintr-o jurisdicție. Evaluarile si
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clasamentele sunt întocmite în urma unor ample discuții si interviuri cu clienții, cu firmele de avocatura si
competitorii acestora.
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