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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Dátum: 15/4/2013 

 

RATINGOVÁ PUBLIKÁCIA LEGAL 500 ODPORÚČA AJ V ROKU 

2013 ADVOKÁTOV Z bpv BRAUN PARTNERS 

Advokáti z medzinárodnej advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS sú opäť odporúčaní 

v novom vydaní sprievodcu vedúcimi svetovými právnymi kanceláriami Legal 500 pre rok 2013 

Sprievodca vedúcimi svetovými právnymi kanceláriami Legal 500, ktorý patrí medzi dva 

najprestížnejšie a celosvetovo najuznávanejšie, zverejnil rebríčky hodnotení pre rok 2013. 

Medzinárodná advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS patrí opäť medzi odporúčané vo 

všetkých oblastiach.  "Naša pozícia medzi odporúčanými kanceláriami je už dlhé roky stabilná, a to 

nás veľmi teší" hovorí Arthur Braun, Managing Partner a vedúce praxe fúzií a akvizícií. Práca bpv 

BRAUN PARTNERS nie je hodnotená len na základe obyčajných dát, ale aj referencií od klientov a 

kolegov z iných advokátskych kancelárií. „Veľmi si ocenenie z ich strany vážime a veríme, že splníme 

ich očakávania aj v budúcnosti,“ dodáva Arthur Braun.  

Legal 500 odporúča advokátsku kanceláriu bpv BRAUN PARTNERS v týchto oblastiach: 

 bankovníctvo a financie 

 právo obchodných spoločností a fúzie a akvizície 

 sporová agenda 

 nehnuteľnosti 

 TMT (Technology, Media and Telecommunications) 

 dane 

Odporúčanými špecialistami sú: 

 

Arthur Braun (právo obchodných spoločností a fúzie a akvizície, nehnuteľnosti, TMT) 

David Vosol (bankovníctvo a financie) 

Pavel Vincík (sporová agenda, TMT) 

Fritjof Winkelmann (sporová agenda) 

Jiří Bárta (nehnuteľnosti) 

Ian Rowbotham (dane) 

Hedvika Hartmanová (TMT) 

 

Niektoré názory našich klientov: 

Arthur Braun vybudoval „skvelý a mnohojazyčný firemný tím“, a je oceňovaný za „svoje hlboké 

porozumenie business problematike“.   

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. sa snaží poskytovať vynikajúce služby vo všetkých odvetviach práva. 

Okrem hlbokých znalostí právnej teórie a praxe, bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. disponuje „veľmi 

proaktívym prístupom, ktorý je zameraný na uspokojenie potrieb klienta“. 

 (zdroj: LEGAL 500, 2013) 

http://www.legal500.com/firms/13289/13123
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O spoločnosti: 

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS patrí medzi popredné medzinárodné advokátske 

kancelárie v Českej republike a na Slovensku. Zároveň je tiež zakladajúcim členom bpv LEGAL, 

medzinárodnej aliancie advokátskych kancelárií pôsobiacich v strednej a východnej Európe. Jej tím 

tvorí viac ako 35 právnikov a ponúka svojim klientom, ku ktorým patria najvýznamnejšie české, 

slovenské i medzinárodné spoločnosti, komplexné služby v mnohých oblastiach práva. Medzi hlavné 

oblasti zamerania advokátskej kancelárie bpv Braun Partners patria fúzie a akvizície, právo 

obchodných spoločností, právo nehnuteľností a rovnako aj daňové poradenstvo. Jej špecialisti sa 

zaoberajú tiež právom duševného vlastníctva a IT, súťažným právom, energetickým a pracovným 

právom a zastupujú svojich klientov pred českými, slovenskými a medzinárodnými súdmi a 

v rozhodcovských konaniach. Viac info na www.bpv-bp.com.  

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Eva Deverová, Marketing Specialist 

eva.deverova@bpv-bp.com 

tel: (+420) 224 490 000 
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