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Nicholas Hammond (BWSP Hammond Bogaru & Asociatii), numit in boardul
Centrului Ratiu pentru Democratie
Avocatul englez stabilit in Romania Nicholas Hammond, Senior Partner BWSP Hammond Bogaru &
Asociatii, a fost numit recent in Boardul Centrului Ratiu pentru Democratie, pozitie ce ii permite
continuarea eforturilor de advocacy pentru respectarea principiilor democratice si a drepturilor omului.
Nicholas Hammond se va implica activ in sprijinirea dezvoltarii unor programe de marca ale centrului, ca
programul de prevenire a traficului de persoane "Not For Sale - Choose For Your Own Sake", ce raspunde cresterii
ingrijoratoare a fenomenului traficului de persoane in Romania. Activitatile si campaniiile derulate in cadrul
acestui program spera sa creasca nivelul de cunoastere a celor aflati intr-o siutatie de risc, fie direct sau indirect, si
sa creeze o retea de comunicare intre comunitate, societatea civila si organizatiile care detin autoritatea de a oferi
servicii sociale sau de securitate publica.
Nicholas Hammond este stabilit in Romania inca de la inceputul anilor 90, cand a venit invitat sa ofere consultanta
juridica in cadrul primelor proiecte de privatizare a unor companii de stat. Dupa cativa ani in care a lucrat in
birourile locale ale unor mari societati de avocatura internationale, a fondat Hammond Bogaru & Asociatii
impreuna cu avocatul co-fondator Christian Bogaru. Nicholas Hammond este un membru activ al comunitatii
romanesti de peste 15 ani, sprijinind diverse initiative ale organizatiilor locale non-profit.
BWSP Hammond Bogaru & Associates este o societate de avocatura de business care ofera asistenta si
reprezentare clientilor comerciali cu operatiuni in principalele sectoare economice, avand echipe specializate pe
principalele arii de practica, printre care: Fuziuni si achizitii, drept societar si comercial, drept bancar si financiar,
dreptul muncii, proprietate intelectuala, drept fiscal.
Centrul Ratiu pentru Democratie (CRD) este o organizatie non-profit care continua idealurile promovate de Ion
Ratiu, cel care si-a dedicat întreaga viata apararii democratiei. Misiunea centrului este de a încuraja si promova
valorile si comportamentele asociate democratiei, într-un mod nepartizan. Aceasta misiune este realizata prin
proiecte si programe desfasurate la nivel local, national si international. Aflati mai multe vizitand:
www.ratiudemocracycenter.org
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