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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Datum: 6. prosince 2016 

bpv BRAUN PARTNERS – PORADCEM PŘI PRODEJI ŠESTI OBCHODNÍCH 

CENTER NA SLOVENSKU 

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS zastupuje na Slovensku rakouskou skupiny WM Group 

při prodeji šesti specializovaných obchodních center s celkovou pronajímatelnou plochou cca. 51.000 

m2, rakouské skupině Immofinanz. Rámcová dohoda o této akvizici byla podepsána dne 28. října 2016 

a ukončení celé transakce se očekává v prvním čtvrtletí roku 2017. 

bpv BRAUN PARTNERS poskytuje při této transakci právní poradenství ve všech záležitostech 

slovenského práva. Tým bpv BRAUN PARTNERS je vedený partnerem slovenské pobočky, panem 

JUDr. Igorem Augustiničem, Ph.D.  

„Jsme velice hrdí na to, že jsme WM Group, které poskytujeme právní poradenství podle slovenského 

práva už od prvotního developmentu obchodních center, mohli úspěšně provázet i při jejím zhodnocení 

ve formě prodeje“, komentuje danou transakci pan Augustinič. 

WM Group působí jako developer nemovitostí v Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku, na Slovensku a ve 

Slovinsku. 

O společnosti:  

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře 

v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní 

aliance advokátních kanceláří, působící ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35 

právníků a nabízí svým klientům, mezi něž patří nejvýznamnější české, slovenské i mezinárodní 

společnosti, komplexní služby v mnoha oblastech práva. Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní 

kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo 

nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem duševního 

vlastnictví a IT, soutěžním právem, energetickým a pracovním právem a zastupuji své klienty před 

českými, slovenskými a mezinárodními soudy a v rozhodčích řízeních. Více informací na www.bpv-

bp.com.  
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