Consultanță juridică

Reff & Asociații,
firmă membră a Deloitte Legal
Reff & Asociații este membră a Deloitte Legal, una dintre cele mai mari
rețele de birouri de avocatură din Europa, cu peste 2000 de avocați
Reff și Asociații în cifre
Echipa
 Echipa de peste 70 avocați
 6 partners și 19 Managing
Associates

Arii de practică













Domeniul financiar - bancar
Domeniul imobiliar
Dreptul concurenței
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul muncii
Drept societar & comercial
Energie
Fuziuni & Achiziții
Insolvență
Litigii
Piețe de capital
Protecția consumatorilor &
Protecția datelor cu caracter
personal
 Proprietate intelectuală
 Sectorul public

Amploarea tranzacțiilor
 Tranzacțiile asistate de Reff &
Asociatii (M&A, imobiliare, oferte
publice, finanțări bancare)
depășesc 1mld EUR anual.
 Potrivit informațiilor publice, în
fiecare an, una sau mai multe
dintre tranzacțiile asistate de noi
se situează în primele 10 cele mai
mari tranzacții din România.

Tranzacții
Echipa noastră oferă în mod
curent asistență clienților într-o
gamă largă de tranzacții în
diverse domenii, incluzând:
• Tranzacții M&A în sectoare diverse:
 Energie
 Servicii financiar-bancare
 Domeniul Imobiliar
 Retail etc.
• Oferte publice / tranzacții derulate
prin piața de capital
• Finanțări bancare și transferuri de
portofolii
• Insolvență etc.

Recomandat ca lider de
către anuare juridice
internaționale
– Legal 500, Chambers,
IFLR 1000
• Clasificata de EMEA Legal 500 ca o
societate de avocați de top în Drept
Imobiliar, Drept Bancar & Financiar,
Drept Societar, Fuziuni și Achiziții,
Litigii și Achiziții Publice
• Recomandată de către Chambers
Europe pentru ariile de practică Drept
Bancar & Financiar, Drept Societar și
Fuziuni și Achiziții, Drept Imobiliar
• Recomandată de IFLR1000 pentru
aria de practică Drept Bancar.prin
piața de capital
• Finanțări bancare și transferuri de
portofolii
• Insolvență etc.

Premii
 Premiul pentru cea mai importantă tranzacție a anului 2017 – Ziarul Financiar
 Premiul pentru contributia majora adusa la dezvoltarea companiilor asistate, in cadrul
galei Legal Magazin;
 Premiul „Law firm of the year”, acordat de CIJ (CEE Construction & Investment Journal)
(2016)
 Premiul pentru un deceniu de activitate, acordat de Ziarul Financiar (2016)
 Șapte premii pentru cea mai importantă tranzacție în domeniul imobiliar (2016, 2015,
2014, 2013, 2012, 2010, 2009) - Ziarul Financiar, Gala Avocaților
 Premiul pentru cea mai mare tranzacție în domeniul retail (2015) - Ziarul Financiar, Gala
Avocaților
 Premiul pentru cea mai importantă tranzacție a anului 2010 - Gala Avocatnet 2011

Reff și Asociații SCA este societate de avocați membră a Baroului București,
independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de
avocat, și reprezintă rețeaua de societăți de avocați Deloitte Legal în
România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte
Touche Tohmatsu Limted și afiliații acestora care oferă servicii de asistență
juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistentă juridică oferite de
entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați:
http://www.deloitte.com/deloittelegal.
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