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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Dátum: 23.3.2018 

IGOR AUGUSTINIČ SA STAL SPOLOČNÍKOM BPV 

BRAUN PARTNERS 

Medzinárodná advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS, 
pôsobiaca v Českej republike a na Slovensku, oznámila vymenovanie 
JUDr. Igora Augustiniča, Ph.D. za svojho spoločníka (equity partnera).  

Bratislavská pobočka, ktorú Igor Augustinič vedie, sa vďaka hlbokým 
znalostiam právneho poriadku, citlivému prístupu k obchodným otázkam 
klientov a proaktívnemu postoju k riešeniu právnych problémov teší 
výbornej povesti. 

“Igorovo povýšenie je ocenením jeho manažérskych schopností, 
odbornosti a pracovného nasadenia.“ hovorí Arthur Braun, M.A., riadiaci partner bpv BRAUN 
PARTNERS, a dodáva „Naša kancelária má tak medzi spoločníkmi po prvýkrát slovenského kolegu. 
Vyjadrujeme tým našu dôveru v potenciál slovenského trhu a zdôrazňujeme internacionalitu našej 
kancelárie. Veríme, že tento krok nám umožní upevniť a ešte viac posilniť našu úspešnú prítomnosť na 
slovenskom trhu.”  

Igor Augustinič (39) sa vo svojej advokátskej praxi zameriava predovšetkým na bankové a finančné 
právo, právo nehnuteľností a právo obchodných spoločností. Venuje sa však i fúziám a akvizíciám a 
súťažnému právu. V úlohe spoločníka bude ďalej viesť slovenskú pobočku v Bratislave, kde pôsobil od 
apríla roku 2014 ako partner.  

Igor prišiel do bpv Braun Partners po predchádzajúcom pôsobení v prestížnych medzinárodných 
kanceláriách Gleiss Lutz a CHSH v Prahe a v Bratislave. Počas svojej bohatej praxe sa podieľal na 
celom rade významných transakcií pre domáce i medzinárodné spoločnosti, a to predovšetkým v oblasti 
realít, finančného sektora a automotive. Právo študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, Karl-
Franzens-Universität v Grazi, na Karlovej univerzite v Prahe a na Viedenskej univerzite. Okrem 
slovenčiny pracuje tiež v nemeckom a anglickom jazyku. 
 

O spoločnosti:  

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS je jednou z najvýznamnejších medzinárodných 
advokátskych kancelárií v Českej republike a na Slovensku. Súčasne je zakladajúcim členom aliancie 
bpv LEGAL, úzkeho združenia advokátskych kancelárií, ktoré už mnoho rokov spolupracuje v oblasti 
strednej a východnej Európy. Jej tím tvorí 36 právnikov, ktorí ponúkajú klientom z radov 
najvýznamnejších českých, slovenských i medzinárodných korporácií rozsiahle služby v mnohých 
právnych odvetviach. Medzi hlavné činnosti advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS patrí 
M&A, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností a daňové poradenstvo. Jej špecialisti 
poskytujú rovnako služby v oblasti práva duševného vlastníctva, IT, life sciences, súťažného či 
pracovného práva a zastupujú svojich klientov pred českými, slovenskými súdmi a rozhodcovskými 
súdmi. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.bpv-bp.com.  
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bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.  
Mgr. Dagmar Kubálková, Marketing Specialist  
dagmar.kubalkova@bpv-bp.com  
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