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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BPV BRAUN PARTNERS KOMENTUJE MIPIM 2018
Ve Festivalovém paláci francouzského Cannes se v půli března odehrál 29. ročník prestižního
mezinárodního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2018. I letos se ho zúčastnil
realitní tým bpv BRAUN PARTNERS a prožil čtyři dny networkingu, prezentací, konferencí, prémiových
akcí a inspirativních diskusí se svými klienty a kolegy z realitního průmyslu.
Na veletrhu MIPIM se každoročně setkávají nejvlivnější hráči ze všech sektorů trhu nemovitostí.
V příjemné jarní atmosféře Francouzské riviéry měli nabitý program i advokáti bpv BRAUN
PARTNERS, partneři Mgr. Jiří Bárta, LL.M a Mgr. Gabriela Porupková a vedoucí advokát JUDr.
Miroslav Dudek.
„MIPIM je již tradičně ukazatelem globálních trendů v oblasti nemovitostí a investic do nemovitostí.
I letos vládla na MIPIMU velmi pozitivní nálada a od investorů se dá v roce 2018 očekávat obdobné
chování jako vloni. Chtějí být co nejaktivnější, i když hodně odborníků a investorů, se kterými jsme se
setkali, odhaduje, že objem investic do nemovitostí tento rok přece jen mírně klesne.“ shrnuje své dojmy
Gabriela Porupková.
„Potěšující informací pro náš region je potvrzení zájmu zahraničních investorů o CEE, zejména pak o
Českou republiku, a to především kvůli dlouhodobé stabilitě a výnosům, které jsou stále zajímavější
než výnosy srovnatelných nemovitostí v západní Evropě“, dodává Jiří Bárta, vedoucí partner oblasti
nemovitostí v bpv BRAUN PARTNERS. „Další zajímavou zprávou je, že i české municipality jsou na
MIPIM stále aktivnější. Budeme se těšit, co pro nás chystají na příští rok.“

O společnosti:
Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních
advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance
bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti
střední a východní Evropy. Její tým tvoří 36 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších
českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi
hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních
společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti
práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými,
slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na stránkách www.bpvbp.com.
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