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bpv BRAUN PARTNERS znovu zařazena do prestižního žebříčku Legal 500
V aktuální ročence prestižní ratingové společnosti Legal 500 bpv znovu obsadila přední místa a česká
pobočka je doporučována hned v sedmi oblastech, slovenská pak nově ve čtyřech.
Velmi doporučovanou je bpv v oblasti pracovního práva („Clients of bpv Braun Partners s.r.o. praise its
'personal approach and its ability to think out of the box'. Igor Augustinič and Prague-based Arthur
Braun heads the team, which includes managing associate Lucie Kalašová, who is 'able to come up
with the right solution'. Senior associate Monika Kardošová is also a key figure.”) a práva nemovitostí
(„bpv Braun Partners s.r.o.'s real estate standing was enhanced by the hire of Gabriela Porupková,
managing associate Miroslav Dudek and senior associate Pavlína Tejralová from Schoenherr Czech
Republic. The practice counts blue-chip companies and major Czech and regional real estate investors
and developers as its clients, and has broad sector knowledge spanning logistics, retail, manufacturing,
residential and industrial. In 2017, Jiří Bárta advised Corpus Sireo on the purchase of the Oasis Florenc
office building from Lone Star Group; Porupková assisted Triuva with its acquisition of an office building
from Skanska. Igor Augustinič is also recommended.“)
V kategorii energetického práva a projektového financování ročenka zdůrazňuje: „bpv Braun Partners
s.r.o. handles the full range of energy work, including contractual, regulatory and transactional matters.
The team 'focuses on solving clients' business needs'. Marc Müller, David Vosol and Pavel Vincík are
names to note.“
V oblasti telekomunikačního práva zmiňuje roli Pavla Vincíka, v oblasti obchodního práva, korporátního
práva a fúzí a akvizic je tým označen jako „professional with deep knowledge“ („Arthur Braun heads the
team, which includes Jiří Bárta, who has 'deep understanding of clients' needs' and 'always comes up
with a commercial solution'; senior associate Michal Hrabovský, who is singled out for his 'attention to
detail and his unstoppable focus on completing the transaction'; David Vosol, who focuses on energy
and media sectors. Igor Augustinič is 'an experienced team leader'. “) a dále doporučuje bpv BRAUN
PARTNERS i v oblasti bankovnictví, financí a kapitálových trhů (konkrétně partnera Davida Vosola a
Igora Augustiniče, který je 'an experienced team leader'.) a v kategorii soudních sporů (Pavel Vincík is
recommended.)
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 našich stránkách
www.bpv-bp.com.
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