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Rumuńska kancelaria prawna BOANȚĂ, GÎDEI ȘI ASOCIAȚII (BG&A) z dniem 1 września 2016 r. dołącza 

do sieci CEE Attorneys, gdzie aktualnie w centralnej i wschodniej Europe są świadczone usługi w 

Czechach, Polsce, na Słowacji i Litwie. 

BG&A jest topową rumuńską kancelarią, która specjalizuje się głównie w prawie biznesowym i była 

wyróżniona przez 500 Legal w ścisłej czołówce jako kancelaria specjalizująca się w prawie 

korporacyjnym, M&A, rozwiązywaniu sporów i nieruchomości. 

‘’Dołączając do CEE Attorneys stajemy się częścią ambitnej i szybko rozwijającej się międzynarodowej 

firmie prawniczej i chcemy dzielić nasze doświadczenie i wiedzę oferując jak najlepsze usługi naszym 

klientom. Dzisiaj, znacząca część biznesowej aktywności naszych klientów jest transgraniczna, duża 

część naszych firm podąża za trendem globalizacji, więc jestem zdania,że bardzo ważne jest aby za tym 

nadążać,’’ komentuje Sergiu Gidei, partner w BG&A law office.   

Lukas Petr, partner w biurze w Pradze mówi: ‘’Rumunia należy do jednych z najszybciej rozwijających 

się gospodarek ekonomicznych w Unii Europejskiej z rosnącą ilością zagranicznych inwestorów i dużą 

obecnością głównych międzynarodowych firm. Dlatego, decyzja o rozszerzeniu działalności na 

rumuński rynek była całkowicie zgodna /logiczna dla naszej kancelarii i jest nam niezwykle miło powitac 

nowych kolegów.’’ 

Andrzej Szmigiel, partner CEE Attorneys w Warszawie dodaje ,,Funkcjonowanie na arenie  

międzynarodowej jest wymagające pod względem organizacyjnym i zwiększa poczucie 

odpowiedzialności, jednak my mocno wierzemy, że obecność w centralno i wschodnio-europejskiej 

jurysdykcji powinny przynieść znaczące korzyści dla klientów poszukujących nie tylko niezawodnej 

obsługi prawnej w swoich działaniach międzynarodowych, ale również nowych możliwości biznesowych 

na innych rynkach europejskich.’’ 

Powstaliśmy 1 Marca 2015 z inicjatywy dwóch biur prawnych z Czech i Słowacji, CEE Attorneys  jest 

szybko rozwijająca się i wzamcniającą swoją pozycję w centralnej i wschodniej Europie. Aktualnie, 

firma funkcjonuje w pięciu krajach i oferuje najwyższej jakości usługi świadczone przez więcej niż 50 

prawników w ośmiu dziedzinach prawnych i dziesięciu językach. Naszym celem jest nie przestawać na 

tych liczbach i w najbliższym czasie planujemy dalszą ekspansje w tym regionie. 


