Bucureşti, 11 iunie 2012. Romcarbon SA finalizează investiŃia cu BERD şi Global Finance
în Green Group
Romcarbon SA, o societate listată la Bursa de Valori Bucureşti, a realizat o investiŃie cu Banca
Europeană pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BERD) şi Global Finance la finele lunii aprilie
2012. BERD şi fondul Global Finance vor investi împreună aproximativ 23,5 milioane de Euro în
Green Group care construieşte, printre altele, primul parc integrat de reciclare din România.
Acest parc de reciclare va include patru subdiviziuni responsabile de colectarea şi reciclarea
deşeurilor din material plastic, a celor electrice şi electronice, precum şi a tuburilor fluorescente.
„În prezent, România are şansa de a susŃine dezvoltarea sa pe termen îndelungat pentru un viitor
ecologic şi mai sigur. Plănuim să facem din România un punct de reper în ceea ce priveşte
standardele de colectare şi reciclare din Europa de Sud-Est”, a afirmat Clement Hung, Directorul
General al Green Group.
MVO Capital a fost consultantul financiar al Romcarbon SA, iar Biriş Goran SCPA a oferit
consultanŃă fiscală şi juridică. Echipa MVO Capital a fost coordonată de Mihai Vasilescu şi
Cristian Manole, iar Dan Vişoiu a coordonat echipa Biriş Goran SCPA, asistat de Ruxandra Jianu,
Gabriel Biriş şi Sorin Biban în legătură cu aspecte fiscale şi de Simona Alecu pentru problemele
de drept societar.
„Suntem încântaŃi că am oferit asistenŃă unuia dintre cei mai vechi clienŃi ai noştri pentru a face
un pas important în direcŃia obŃinerii poziŃiei de lider în sectorul regional al reciclării şi în industria
firelor şi fibrelor sintetice din Europa şi aşteptăm cu interes extinderea sa şi efectele pozitive pe
care acest lucru le va avea asupra economiei şi stilului de viaŃă din România”, a declarat Mihai
Vasilescu, partener fondator al MVO Capital.
„Date fiind expertiza noastră fără egal în domeniul tranzacŃiilor transfrontaliere şi capacitatea de a
oferi atât asistenŃă juridică cât şi consultanŃă fiscală în cadrul aceleiaşi firme, am putut să aducem
un plus de valoare considerabil uneia dintre cele mai importante tranzacŃii cu capital privat care a
avut loc în România anul acesta”, a adăugat Dan Vişoiu, Partener în cadrul Biriş Goran.
______________________________

MVO Capital a fost fondată în 2008 şi se axează pe servicii de consultanŃă financiară pentru
obŃinerea de finanŃări şi în domeniul achiziŃiilor şi fuziunilor. Printre clienŃii săi se numără
importanŃi investitori locali şi internaŃionali care activează în domeniul imobiliar, industrial şi al
serviciilor.
Biriş Goran SCPA (www.birisgoran.ro) a fost înfiinŃată în anul 2006. De la bun început, firma Biriş
Goran şi-a câştigat un portofoliu de clienŃi extrem de important format din mari antreprenori
români şi investitori internaŃionali. Chambers Europe, PLC Which Lawyer şi Legal 500 au listat
firma de avocatură Biriş Goran ca având practici de top în varii domenii precum Fiscalitate,
Imobiliare/Real Estate, Drept Societar/Fuziuni şi AchiziŃii şi Dreptul ConcurenŃei. În decembrie
2010 Biriş Goran SCPA a fost recunoscută de asemenea ca fiind cea mai bună firmă de
avocatură în domeniul imobiliar, câştigând premiul acordat de prestigioasa publicaŃie
Construction & Investment Journal.
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