www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2017-11-29 15:58:58

Biris Goran a Asistat One United Properties într-o emisiune de obligațiuni de
plasament privat
Biriș Goran a acordat asistența clientul sau, One United Properties, într-o emisiune de obligațiuni de
referința pe piata româneasca, în vederea efectuarii unor noi dezvoltari rezidentiale premium în Bucuresti.
One United Properties a emis obligațiuni de 20 de milioane de euro cu scadența la 4 ani prin plasament privat.
Obligațiunile vor îmbunatați structura capitalului companiei și vor furniza lichiditați pentru noile dezvoltari
rezidențiale planuite de companie. Aceasta tranzacție a fost semnata la mai puțin de o luna de la achiziția cladirii
de birouri North Gate din Pipera, o alta tranzacție notabila pe piața imobiliara semnata de echipa Biriș Goran.
Echipa Biriș Goran care a oferit asistenta în tranzacție a fost fomata din Daniela Lazea, Christian Mîndru și
Mariana Signeanu.
Daniela Lazea a spus: "Aceasta este înca o tranzacție notabila pe piața noastra imobiliara semnata cu ajutorul
echipelor noastre de real estate, finance si corporate și suntem foarte bucuroși ca ne-a fost oferita oportunitatea de
a participa la dezvoltarea pieței românesti prin proiecte sustenabile create de brandul One United, care este un
reper pentru antreprenoriatul din România în ceea ce privește succesul și standardele înalte”.
Christian Mindru a adaugat: "Finanțarea prin emisiune de obligațiuni este mai degraba nedezvoltata în România în
comparație cu alte jurisdicții și speram ca o astfel de metoda alternativa de finanțare adoptata de One United
Properties va deschide calea pentru alte companii în viitorul apropiat ".
One United Properties este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari premium din București, România.
Înca de la înființare, Biriș Goran s-a aflat în prim plan în tranzacțiile imobiliare comerciale din România, oferind
asistența în multe dintre cele mai importante tranzacții din țara. În 2017, Biriș Goran a asistat investitorul elvețian
Philippe Jacobs și grupul Ibitol în vânzarea ansamblului de birouri Coresi Business Park din Brașov si One United
Properties în achizitia cladirilor de birouri North Gate, aflate în procedura de executare silita. În 2016, Biriș Goran
a asistat Soravia în vânzarea birourilor Metropolis din centrul Bucureștiului, AdamAmerica în primele sale
investiții în România- achiziția Construdava, o cladire de birouri cu o suprafața de 9.400 m.p. și Phoenix Tower,
un turn de birouri cu o suprafața de 10.000 m.p. Tot în 2016, Biriș Goran a oferit asistența Vastint România
(membru al Inter IKEA), în achiziția unui teren de 48 de hectare situat în nordul capitalei. În 2015 Biris Goran a
asistat Aberdeen Asset Management Deutschland AG în cea mai mare tranzactie pe piața de real estate a anului,
vânzarea centrului comercial Auchan Titan și de asemenea a asistat Pumac SA în vânzarea unui teren de 21.000
mp catre Skanska, aceasta fiind cea mai mare tranzacție cu un teren a anului. În 2014, Biriș Goran a reprezentat
Raiffeisen Evolution în cea mai mare tranzacție imobiliara a anului, vânzarea Promenada Mall.
Biris Goran este o societate de avocatura de business formata din peste 35 de avocați înfiintata în 2006 și își
concentreaza practica asupra unor domenii precum: taxele, tranzactiile imobiliare, dreptul societar,
antitrust/dreptul concurentei, litigii, dreptul muncii și insolventa. Practicile și echipa Biriș Goran au fost incluse cu
regularitate printre firmele de avocatura de top din România în ghidurile juridice Chambers Europe și European
Legal 500.

page 1 / 1

