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Maravela|Asociații, membru al panelului de jurizare pentru acordarea premiului

pentru ”Tranzacția anului în România” de catre o publicație cu alonja regionala

Maravela|Asociații a fost selectata de catre unul dintre furnizorii de știri și informații despre piețele juridice

din Europa centrala și de est ca membru al panelului de jurizare și selecție a listei scurte în vederea

acordarii primului premiu de acest fel, pentru tranzacția anului în România.

Premiile pentru tranzacția anului au fost concepute pentru a celebra și recunoaște avocații care au fost implicați în

cele mai complexe și semnificative mandate. Câștigatorul va fi anunțat în cadrul galei premiilor anuale ce va avea

loc în Praga, la data de 6 iunie 2018.

Pentru acest premiu, atât cei de pe lista scurta, cât și câștigatorul, sunt selectați de catre profesioniști din domeniul

juridic din țara pentru care acesta se acorda.

Potrivit organizatorilor, selectarea membrului pentru România al panelului de jurizare a fost un proces important,

dar nu și dificil.

“Suntem onorați sa fim implicați în Premiul pentru tranzacția anului și fericiți sa facem parte, cu obiectivitate și

cunoașterea pieței necesare evaluarii, din panelul de jurizare al mandatelor transmise din România. Este

într-adevar un numar impresionant de firme și tranzacții (fuziuni și achiziții, IPOuri și finanțari). Criteriile

noastre de evaluare includ valoarea, perioada de timp în care s-a desfașurat, complexitatea, creativitatea juridica

demonstrata, inovația, sensibilitatea (politica și sau de reglementare), numarul jurisdicțiilor în care s-a desfașurat

precum și marimea echipei implicate, acoperirea în media și impactul tranzacției asupra țarii/regiunii.”

 

Gelu Maravela, Managing Partner al Maravela|Asociații

 

Maravela|Asociații nu este la prima participare în evenimente regionale menite a da recunoaștere unor jucatori

locali din domeniul juridic. La finele anului trecut, casa de avocatura a fost partenerul român al GC Powerlist

pentru Europa Centrala și de Est, compilație a The Legal 500, ce cuprinde cei mai influenți și inovatori General

Counsels din regiune. În urma nominalizarii și evaluarii din partea cercetatorilor The Legal 500, cei mai importanți

General Counsel din regiune au fost recunoscuți și incluși pe aceasta prestigioasa lista.

În luna noiembrie, reprezentanții Maravela|Asociații au fost prezenți la gala desfașurata la Praga, pentru a îi

cunoaște și felicita pe cei recunoscuți și incluși pe lista, alaturi de alți reprezentanți ai partenerilor regionali ai

evenimentului.

Portalul In-house Legal  i-a prezentat pe cei zece coordonatori ai departamentelor juridice din  companii de talie
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mare care au intrat anul acesta pe lista celor mai  influenți GC (General Counsels) din Europa Centrala și de Est,

intocmita  de directorul juridic international Legal 500. 

Citeste si

►  Zece români ”de zece” în GC Powerlist: Central and Eastern Europe 

Mai multe informații despre echipa Maravela|Asociații, ariile de practica și serviciile oferite sunt disponibile la

http://www.maravela.ro sau contactându-i direct pe reprezentanții sai la office@maravela.ro.
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