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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Dátum: 15. októbra 2018 
 

bpv BRAUN PARTNERS zastupuje IMMOFINANZ pri kúpe podielu v spoločnosti 
S IMMO 

Spoločnosť IMMOFINANZ kúpila 29,14 % podiel v spoločnosti S IMMO AG, kótovanej na burze vo 

Viedni (VSE, Vienna Stock Exchange), za celkovú kúpnu cenu vo výške približne 390 miliónov eur.   

Spoločnosť IMMOFINANZ uzatvorila dňa 18. apríla 2018 zmluvy o prevode akcií, na základe ktorých 

získala 19 499 437 akcií v spoločnosti S IMMO AG od predávajúcich zo skupiny RPR (cca 14,6 miliónov 

akcií) a zo skupiny SIGNA (cca 4,9 miliónov akcií). Po vydaní príslušných povolení ku koncentrácii bola 

dňa 21. septembra 2018 transakcia uzatvorená a akcie boli následne prevedené spoločnosti 

IMMOFINANZ. 

Spoločnosť bpv BRAUN PARTNERS zastupovala i napriek krátkej lehote spoločnosť IMMOFINANZ 

ako kupujúceho v zjednodušenom konaní o schválenie koncentrácie súťažiacich s cieľom získať 

rozhodnutie o schválení vydané Úradom na ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) v Českej republike 

a Protimonopolným úradom SR (PMÚ) na Slovensku. Spoločnosť bpv BRAUN PARTNERS 

poskytovala poradenstvo ohľadom podmienok pre oznámenie koncentrácie ÚOHS a PMÚ, vyhotovila 

a podala úradom návrh na povolenie koncentrácie a zastupovala kupujúceho pred ÚOHS a PMÚ 

v celom konaní. Počas transakcie spoločnosť bpv BRAUN PARTNERS úzko spolupracovala s 

kanceláriami aliancie bpv LEGAL, predovšetkým s bpv HÜGEL (Rakúsko), nakoľko schválenie 

transakcie bolo nevyhnutné taktiež v Rakúsku a v jurisdikciách strednej a východnej Európy (CEE), ako 

je Rumunsko a Maďarsko. Spoločnosť bpv HÜGEL viedla transakciu a poskytovala poradenstvo 

kupujúcemu vo všetkých dôležitých právnych aspektoch, predovšetkým v oblasti korporátneho práva, 

kapitálových trhov, ohľadom prevzatia a kontroly koncentrácie. 

Tím bpv BRAUN PARTNERS bol v Českej republike vedený Arthurom Braunom, hlavným partnerom, 

a Ondrejom Poništiakom, advokátom. Náš slovenský tím sa skladal z Igora Augustiniča, vedúceho  

partnera, a Juraja Gazdu, koncipienta.  

O spoločnosti S IMMO 

Ide  o realitnú investičnú spoločnosť zameranú na hlavné mesto Rakúska, Nemecka, Českej republiky, 

Slovenska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Jej portfólio má hodnotu cca 2 miliardy eur, 

pozostávajúce  predovšetkým z kancelárií, nákupných centier, hotelov a taktiež bytových priestorov. 

S IMMO je kótovaná na burze vo Viedni (kde je súčasťou tzv. leading ATX indexu). 

O spoločnosti IMMOFINANZ 

Spoločnosť sa zameriava na segmenty maloobchodných a kancelárskych nehnuteľností na siedmich 

kľúčových európskych trhoch: Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko 

a Poľsko. Hlavná obchodná činnosť sa týka správy a výstavby nehnuteľností. Realitné portfólio má 

približnú hodnotu 4,2 miliardy eur. Spoločnosť IMMOFINANZ je kótovaná na burzách vo Viedni (kde je 

súčasťou tzv. leading ATX indexu) a vo Varšave. 

Skupina RPR (predávajúci) bola zastupovaná advokátskou kanceláriou Eisenberger & Herzog; 

advokáti kancelárie Arnold zastupovali skupinu SIGNA (predávajúci).  
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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 spolupracujú v oblasti 

strednej a východnej Európy. Jej tím tvorí 36 právnikov, ktorí ponúkajú klientom z radov 

najvýznamnejších českých, slovenských aj 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, súťažného či pracovného práva a 

zastupujú svojich klientov pred českými, slovenskými, nemeckými súdmi a rozhodcovskými súdmi. 

Ďalšie informácie nájdete na našich stránkach www.bpv-bp.com. 

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager 

iva.vosolova@bpv-bp.com 

tel: +420 224 490 000 
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