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Wolf Theiss consolideaza echipa biroului din Bucuresti cooptând noi avocati

Biroul din România al firmei de avocatura Wolf Theiss, prezenta în regiunea CEE/SEE, si-a extins echipa
de avocati a grupului de practica Corporate/M&A, prin recrutarea avocatilor Mihai Coada, Alexandru
Vlasceanu, Elena Ionașcu și Vlad Catana.
Dupa ce noul partener Bogdan Bibicu s-a alaturat biroului la începutul lunii noiembrie, Wolf Theiss Bucuresti
continua sa se extinda cooptând înca patru noi avocati în echipa de Corporate/M&A.
Mihai Coada se alatura echipei Wolf Theiss în calitate de Asociat Senior. Mihai are o experienta în domeniu de
peste 10 ani, timp în care a reprezentat un spectru vast de clienti, precum firme de private equity, investitori
strategici si antreprenori în cadrul unor tranzactii semnificative de fuziuni și achizitii încheiate în România (atât de
partea vânzatorilor, cât si de partea cumparatorilor). Mihai a asistat clientii în implementarea a numeroase
modificari corporative, inclusiv în restructurari si reorganizari la nivel de grup. De asemenea, a acordat consultanta
clientilor pe diverse aspecte de reglementare financiara, precum consideratii juridice în furnizarea de servicii
financiare în Europa Centrala si de Est post-Brexit si servicii financiare transfrontaliere conform MiFID II.
Licentiat al Facultatii de Drept Bucuresti, Mihai a detinut anterior functia de Asociat Coordonator în cadrul unei
firme de avocatura regionale de top.
Alexandru Vlasceanu s-a alaturat echipei Wolf Theiss în calitate de Asociat. Înainte de a se alatura biroului Wolf
Theiss, Alexandru a activat în cadrul Grupului Kingfisher, Kingfisher Plc. – Corporate Function (Londra), unde a
acoperit o gama larga de domenii, inclusiv dreptul societatilor comerciale, fuziuni si achizitii, concurenta,
contracte comerciale, piete de capital, solutionarea litigiilor, protecția datelor, conformitate si reglementare.
Alexandru a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din IasI, în anul 2011, iar în
2013 a fost admis în Baroul Bucuresti, dupa ce a urmat cursurile Institutului National pentru Pregatirea si
Perfectionarea a Avocatilor.
Elena Ionascu se alatura echipei Wolf Theiss în calitate de Asociat Junior. Anterior, Elena a detinut functia de
Consilier Juridic în cadrul Camerei de Comert si Industrie a României, iar înainte de aceasta a detinut functia de
Consilier Juridic în cadrul Institutului National al Magistraturii, Parchetului de pe lânga judecatorie si Directiei de
Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Elena are o diploma de licenta si o diploma de
master obtinute la Facultatea de Drept Bucuresti. În 2019 a promovat examenul de admitere în Baroul Bucuresti.
Vlad Catana se alatura echipei Wolf Theiss în calitate de Asociat Junior. Vlad a absolvit Facultatea de Drept
Bucuresti. Înainte de a se alatura echipei Wolf Theiss, Vlad a fost stagiar în cadrul a doua firme de avocatura
locale. De asemenea, a activat ca voluntar pentru Crucea Rosie si ca fundraiser în beneficiul „Clubului Liderii
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Mileniului Trei”.
„Extinderea biroului Wolf Theiss București vine ca raspuns la recenta crestere a volumului de activitate de pe piata
serviciilor de avocatura din România și subliniaza angajamentul continuu al firmei noastre de a opera si de a se
extinde pe aceasta piata”, a declarat Bryan W. Jardine, Managing Partner al biroului Wolf Theiss Bucuresti.
„Îi felicit pe acesti patru avocati talentati si le urez bun venit calduros în echipa noastra de Corporate/M&A.
Excelenta si profesionalismul sunt valorile care definesc aceasta firma, iar noii avocati sunt dovada acestui fapt.
Ne mândrim cu una dintre cele mai extinse echipe de fuziuni și achizitii din România, însa scopul nostru este acela
de a ne dezvolta în continuare practica tranzactionala și de a creste prezenta pe piața a biroului Wolf Theiss astfel
încât sa satisfacem nevoile clientilor nostri la cel mai înalt nivel” a adaugat Ileana Glodeanu, Partener si
Coordonator al practicii Corporate/M&A în cadrul biroului Wolf Theiss Bucuresti.
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