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Simion, Nere & Iordache, avocații Concelex în proiecte complexe de dezvoltare
imobiliara
Societatea de avocatura Simion, Nere & Iordache a acordat asistența juridica companiei Concelex, în
calitate de antreprenor general al ansamblului rezidențial Parcului 20 dezvoltat de Cordia România, filiala
de investiții rezidențiale a grupului Futureal, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari și
investitori din Europa Centrala și de Est.
Ansamblul rezidențial Parcului 20 este construit în zona Expoziției din București și cuprinde 469 de apartamente.
De asemenea, societatea de avocatura a acordat asistența juridica companiei Concelex și în relația cu North
Development, în vederea dezvoltarii ansamblului rezidențial Arbo Residence din Mogoșoaia, un proiect ce ofera
locuințe de înalta calitate, în vecinatatea lacului și padurii Mogoșoaia.
Arbo Residence este unul dintre cele mai mari proiecte rezidențiale, atât ca valoare a investiției, cât și a numarului
de apartamente construite. Ansamblul conține peste 1000 de apartamente, construcția acestora fiind realizata de
compania Construcții Erbașu în asociere cu compania Concelex.
“Serviciile juridice oferite de echipa noastra au la baza o excelenta înțelegere a nevoilor și afacerilor clienților
noștri iar atitudinea profesionista a avocaților Simion, Nere & Iordache a adus atât recunoașterea clienților, cât și
un binemeritat loc pe piața serviciilor juridice de drept imobiliar și construcții. În portofoliul nostru se regasesc
atât companii românești, cât și filiale ale unor companii internaționale angajate în proiecte complexe în România”
a declarat Adrian Simion, Managing Partner - Simion, Nere & Iordache.
Societatea de avocatura Simion, Nere & Iordache a fost înființata în anul 2003 și ofera servicii în drept imobiliar
și construcții, tehnologii speciale, dreptul mediului, drept bancar și financiar și drept penal.
Cu o experința de peste 16 ani, societatea ocupa un loc notabil pe piața serviciilor juridice, printre clienții societații
numarându-se jucatori importanți din piața construcțiilor, tehnologiei, societaților financiar bancare, FMCG sau a
serviciilor medicale.
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