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Roxana Dudau devine partener asociat si lider al practicii de real estate a Radu si
Asociatii SPRL

Roxana Dudau s-a alaturat de la 1 iulie 2021 echipei Radu și Asociații SPRL în calitate de partener asociat
și de lider al practicii de real estate.
Roxana are o vasta experiența în consilierea companiilor internaționale și locale, inclusiv a unor mari investitori
activi în retail și construcții și a unor producatori din sectoarele auto și aerospațial, atât în proiecte greenfield, cât și
în contextul extinderii capacitaților existente. Ea a dobândit aceasta experiența ca partener asociat în cadrul
biroului local al unei societați de avocatura germane cu tradiție.
Ca specializare, Roxana este avocat de real estate, cu accent în domeniul urbanismului și construcțiilor, acoperind
întregul proces al unui proiect imobiliar, de la faza inițiala (selectarea amplasamentului proiectului, due diligence,
redactarea și negocierea documentelor de achiziție) pâna la implementare (dezvoltarea proiectului, construcția și
punerea în funcțiune cu succes). Experiența ei acopera segmentele de office, comerț modern, rezidențial și
logistica.
„Ma bucur sa ma alatur unei echipe tinere și dinamice de profesioniști. Sunt încrezatoare ca experiența mea de
peste 20 de ani ca avocat de business specializat în proiecte imobiliare va contribui semnificativ la consolidarea
practicii de real estate a Radu si Asociatii SPRL. Cred totodata ca este o oportunitate excelenta de a face echipa cu
specialiștii EY din toate domeniile consultanței de afaceri pentru a oferi clienților noștri soluții integrate în
domenii dintre cele mai variate: evaluare, fuziuni și achiziții, structurare fiscala și acordarea de ajutoare de stat. Ma
voi concentra, de asemenea, asupra coordonarii generale a ofertelor de servicii EY fața de clienții vorbitori de
limba germana”, a declarat Roxana Dudau.
“Îmi face o mare bucurie sa îi urez Roxanei mult succes și bun-venit în cadrul echipei noastre. Experiența ei este
impresionanta, iar rolul sau va fi esențial în consolidarea și dezvoltarea practicii noastre de real estate”, a declarat
Radu Diaconu, avocat asociat coordonator al Radu și Asociații SPRL.

Radu și Asociații SPRL este o societate de avocați ce ofera servicii juridice complete, care includ atât servicii de
consultanța juridica cât și asistența și reprezentare în fața instanțelor de judecata, având o practica importanta de
controverse și dispute fiscale.
Radu și Asociații SPRL este membra a societaților din grupul Ernst & Young Global Ltd și face parte din rețeaua
globala EY Law, aflata în plina expansiune, în cadrul careia lucreaza peste 2400 de avocați în mai mult de 90 de
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jurisdicții.
Chambers Global 2019 a recunoscut practica noastra de Corporate/M&A în timp ce Chambers Europe 2019, 2020
și 2021 au plasat practica noastra de Controverse și Dispute Fiscale pe banda 1. Totodata, The Legal 500 Europe,
Middle East and Africa 2019, 2020 și 2021 au premiat practica noastra de Drept Comercial, Drept Societar și
M&A, edițiile 2020 și 2021 plasând practica de Controverse și Dispute Fiscale pe poziția 1.
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