www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2015-05-07 19:01:20

Avocatul Bruno Leroy (Leroy & Asociatii) va fi distins de Ambasada Frantei cu
Ordinul National al Meritului

Ambasadorul Frantei în România, Francois Saint-Paul, îi va oferi, joi, însemnele de Cavaler al Ordinului
National al Meritului avocatului Bruno Leroy, membru fondator si administrator al Asociatiei Franco Române a Juristilor.
'Domnul Bruno Leroy va primi aceasta distinctie pentru activitatile sale profesionale în România, care au permis
marilor companii franceze sa se instaleze aici cu succes. Ordinul National al Meritului vine ca o recunoastere a
implicarii sale remarcabile în beneficiul intereselor franceze în România si a comunitatii franceze de aici, mai
ales prin participarea sa decisiva la realizarea noului Liceu Francez din Bucuresti', informeaza un comunicat de
presa remis de catre Ambasada Frantei.
Potrivit Ambasadei Frantei, Bruno Leroy este avocat de cariera, membru al Baroului Paris, specializat în dreptul
si managementul afacerilor internationale. Leroy este presedinte al sectiei consilierilor francezi de comert exterior.
'Din 2003 si pâna în 2009 a ocupat functia de administrator al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura
Franceze în România (CCIFER). Din 2006 este si presedinte al Camerei de Comert si Industrie franco-româna de
la Paris', adauga aceeasi sursa.
Bruno Leroy, avocat asociat fondator al societații de avocați Leroy si Asociatii, membru al Baroului Paris,
membru al Baroului Bucuresti si al Asociatiei Internationale a Barourilor, este specializat în dreptul concurentei,
fuziuni si achizitii, drept imobiliar si energie. A oferit asistenta în cadrul unor importante tranzactii din România în
domeniul fuziunilor si achizitiilor si în domeniul imobiliar, precum si cu privire la aspecte sensibile legate de
legislatia europeana si dreptul concurentei. Bruno Leroy a asistat mai multe grupuri europene în proiecte de
achizitie prin privatizarea unor importante societați de stat. Bruno a coordonat majoritatea proiectelor în care a fost
implicata societatea.
Printre proiectele pe care le-a coordonat se numara:
•Renault/Dacia - Asistenta juridica exclusiva pentru un producator de automobile francez în cadrul achizitiei a
51% din capitalul social al unui fabricant de automobile român.
•E-ON/Distrigaz - Asistenta juridica exclusiva pentru un important grup german din sectorul energiei în cadrul
achizitiei a 51% din capitalul social al societatii Distrigaz Nord.
• Iberdrola/Electrica Muntenia Sud - Asistenta juridica pentru un grup spaniol din sectorul energiei electrice în
cadrul procesului de privatizare a Electrica Muntenia Sud.
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•Groupama/Asiban - Asistenta juridica pentru o importanta companie franceza de asigurari în cadrul achizitiei a
100% din capitalul social unei societati române de asigurari (al treilea operator pe piata româna de asigurari).
•Auchan/Real - Asistenta juridica pentru una dintre principalele societați franceze active pe piata de retail în
legatura cu achizitia a 20 de hipermarketuri situate în România de la o importanta societate prezenta pe piata de
retail din Germania (parte dintr-o operatiune regionala care a inclus 109 hipermarketuri din Europa centrala si de
est). Aceasta a fost una din cele mai importante operatiuni de fuziuni si achizitii din Europa în perioada 2012-2013
si operatiunea de fuziuni si achizitii a anului 2012 în sectorul retail din România.
•Lactalis/LaDorna - Asistenta juridica pentru un lider mondial in sectorul agroalimentar în cadrul achizitiei unei
importante societati românesti din industria produselor lactate, una dintre cele mai mari tranzacții din sectorul
agroalimentar românesc de la momentul respectiv.
•Baneasa Project - Asistenta juridica pentru aranjorii mandatați în legatura cu un club deal în valoare totala de
267,5 milioane Euro pentru dezvoltarea, construirea și extinderea unui proiect imobiliar integrat cuprinzând un
centru comercial cu un cinematograf multiplex si o zona de divertisment, o galerie comerciala, un renumit magazin
de mobila și o cladire de birouri clasa A (cea mai mare finantare imobiliara realizata în România).
•Autostrada Comarnic-Brasov - Asistenta juridica pentru un consortiu format din grupuri europene de prim rang
specializate în constructia de infrastructura rutiera în legatura cu depunerea ofertei câstigatoare pentru atribuirea
unui contract de concesiune de lucrari publice pentru proiectarea, finantarea, constructia, operarea si întretinerea
Autostrazii Comarnic-Brasov.
De asemenea, Bruno Leroy este Președinte al Comitetului Consilierilor Comerțului Exterior Francez, secțiunea din
Romania, membru fondator și administrator al Asociației Franco - Române a Juriștilor, Președinte al Camerei de
Comerț si Industrie Franco–Româna de la Paris.
De-a lungul celor 16 ani de prezenta în Romania, Leroy si Asociatii s-a impus ca una dintre societatile de
avocatura de prim rang din România, atât prin calitatea serviciilor, cât si prin notorietatea clientilor si a proiectelor
în care a fost implicata, participând, mai întâi ca birou local al Gide, iar în prezent ca societate independenta de
avocatura, la câteva dintre cele mai importante investiții si tranzactii realizate în România. Leroy si Asociatii
reuneste o echipa formata din 20 avocati care detin calificari juridice de înalt nivel, precum si o foarte buna
cunoastere a mediului de afaceri local.
Societatea este în masura sa ofere clientilor sai - companii multinaționale, întreprinderi mici si mijlocii, institutii
internationale si companii locale - servicii care raspund tuturor nevoilor acestora din punct de vedere juridic si care
faciliteaza interactiunea cu autoritatile si partenerii români.
Societatea asista investitorii care doresc sa se instaleze în România, precum si societatile care sunt deja constituite
pe plan local, în legatura cu activitatea curenta a acestora.
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