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Firma independenta de avocatura MPR Partners deschide primul birou în Marea
Britanie | Alina Popescu, coordonatoarea biroului londonez: Identificam o
multitudine de oportunitați în Londra și speram sa începem sa angajam pe plan
local cât de curând. Gelu Maravela, partener co-fondator: Realizam importața
majora a inovației, a proiectelor transfrontaliere, a prezenței locale și a
accesibilitații

MPR Partners, firma de avocatura multidisciplinara specializata în dreptul afacerilor, clasata constant pe
primele paliere ale avocaturii în România și la nivel internațional, este în curs de finalizare a procedurilor
de înființare a primului sau birou londonez, în prestigioasa zona City a orașului.
Biroul londonez este condus de avocatul co-fondator și coordonator Alina Popescu, fiind deschis în scopul
susținerii clienților cu operațiuni în Regatul Unit și Uniunea Europeana, și oferind sprijin în contextul post Brexit
și nu numai.
Inaugurarea oficiala a biroului din Londra, împreuna cu lansarea unei noi pagini de internet dedicate acestuia, sunt
planificate pentru primavara-vara anului 2021.
Alina Popescu a declarat: “Anul 2021 a fost dedicat, printre altele, finalizarii lansarii noului nostru birou, pentru
care avem previziuni de creștere susținuta. Identificam o multitudine de oportunitați în Londra și speram sa
începem sa angajam pe plan local cât de curând. Între timp, vasta noastra experiența în coordonarea echipelor
juridice, baza noastra existenta de profesioniști, dotarile în materie de tehnologie și contactele noastre din întreaga
Europa ne vor permite sa gestionam orice mandat în mod eficient, atât din punctul de vedere al timpului investit,
cât și din cel al costurilor implicate. Recunoașterea internaționala pe care am dobândit-o și parerile excelente ale
clienților noștri de peste hotare, mulți dintre care sperau sa ne extindem la nivel internațional, ne dau încrederea ca
deschiderea biroului londonez este mișcarea potrivita în acest stadiu al dezvoltarii firmei noastre. Londra a fost
întotdeauna etalonul nostru în materie de calitate a serviciilor și competitivitate. Având în vedere Brexit-ul și
oportunitațile ivite în urma acestuia, noul birou este un firesc pas înainte, care vine în întâmpinarea nevoilor
clienților noștri de a lucra cu firme de avocatura ce au prezența internaționala. Suntem în egala masura optiniști în
ceea ce privește accesarea unor noi piețe.”
Gelu Maravela, partener co-fondator și co-coordonator a adaugat: “Suntem încântați sa deschidem un birou
internațional în Londra, un oraș vizionar care abunda de expertiza juridica de neegalat și care are un potențial
imens pentru afaceri. Este pâna la un punct o satisfacție personala, derivata din anii de studii și activitate juridica
în Marea Britanie, care a fost mereu ca o a doua casa pentru mine. Lasând latura personala a situației la o parte,
contextul bizar în care ne gasim de mai bine de un an ne-a facut sa realizam importața majora a inovației, a
proiectelor transfrontaliere, a prezenței locale și a accesibilitații. Deși poate parea o mișcare ambițioasa în acest
moment, privind în urma la numeroasele realizari pe care le-am avut de-a lungul anilor, ne putem da seama ca
MPR Partners a fost de la bun început o firma curajoasa – și nu planuim sa schimbam acest lucru în viitorul
apropiat. Suntem pe deplin recunoscatori tuturor partenerilor pentru susținerea acordata în concretizarea acestui
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proiect.”
Mai multe informații vor urma cu ocazia deschiderii oficiale a biroului din Londra.
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