TLAČOVÁ SPRÁVA

Dátum: 10. júna 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala spoločnosti MVGM pri prevzatí aktivít
spoločnosti JLL (Jones Lang LaSalle) v oblasti správy nehnuteľností
v kontinentálnej Európe
Holandský správca nehnuteľností MVGM a poskytovateľ medzinárodných realitných služieb JLL
uzatvorili dohodu, ktorou MVGM získa aktivity spoločnosti Jones Lang LaSalle v oblasti správy
nehnuteľností v kontinentálnej Európe, čím vznikne jeden z 5 najväčších európskych hráčov a dôjde
k rozšíreniu aktuálneho portfólia MVGM vo veľkosti 6,4 miliónov m2 v Holandsku a Nemecku o ďalších
viac ako 11 miliónov m2.
Obe kancelárie bpv BRAUN PARTNERS boli súčasťou širšieho tímu, ktorý poskytoval právne
poradenstvo spoločnosti MVGM vo svojich domovských jurisdikciách; toto poradenstvo spočívalo
najmä vo vykonaní due diligence, prieskume transakčnej dokumentácie, posúdení transakcie
z hľadiska hospodárskej súťaže, a to tak pre Českú republiku, ako i pre Slovenskú republiku. Tím viedli
partneri Arthur Braun, Jiří Bárta (ČR) a Igor Augustinič (SR), pričom ďalšiu podporu poskytla za českú
stranu Lucie Kalašová (of counsel), Markéta Nešetřilová (advokátka) a Evelina Weagová (advokátska
koncipientka) a za slovenskú stranu Jana Trangelová (advokátka) a Juraj Gazda (advokátsky
koncipient).
Transakcia bola vzhľadom na svoj medzinárodný charakter veľmi zložitá – medzi poradcov patrili nielen
členovia aliancie bpv LEGAL bpv Jádi Németh (Maďarsko), bpv Grigorescu Ştefănică (Rumunsko),
bpv Hügel, ale i ďalší poradcovia ako napr. Heuking Kühn Lüer Wojtek (Nemecko), Strelia (Belgicko a
Luxembursko), Wardynski & Partners (Poľsko) a Cuatrecasas (Španielsko a Portugalsko).
Aliančné partnerstvo medzi spoločnosťami MVGM a JLL umožní obom subjektom vybudovať a
obsluhovať spoločnú klientelu. Na základe tejto obchodnej transakcie došlo k vytvoreniu čistého
správcu nehnuteľností s celoeurópskym záberom v ôsmich ďalších krajinách s 540 zamestnancami v
Španielsku, v Portugalsku, Belgicku, Luxembursku, Poľsku, Českej republike, v Rumunsku a na
Slovensku a ďalej aj k rozšíreniu tímov v Holandsku a Nemecku.
Cena transakcie nebola doteraz zverejnená.

O spoločnosti bpv BRAUN PARTNERS
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.
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