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bpv BRAUN PARTNERS RADILA PRI FINANCOVANÍ PROJEKTU VÝSTAVBY 
NOVÉHO BUSINESS CENTRA V BRATISLAVE 

 

bpv BRAUN PARTNERS poskytla poradenstvo pre rakúsku spoločnosť Raiffeisenlandesbank 

Niederösterreich-Wien AG vo veci navýšenia úveru vo výške 32 miliónov Euro na financovanie 

výstavby nového business centra Einsteinova v Bratislave. 

Realizátori projektu, S IMMO AG, rakúska investičná spoločnosť v oblasti nehnuteľností, a jej lokálni 

partneri KRON Real s.r.o. a SJP Invest, s. r. o., stavajú nové centrum patriace do ekologickej triedy A, 

ktoré sa bude skladať z dvoch veží s čistou prenajímateľnou plochou o rozlohe viac ako 23 000 m2 a 

so 700 parkovacími miestami. Business Centrum Einsteinova sa bude nachádzať v jedinečnej lokalite 

na pravom brehu rieky Dunaj, priamo vedľa Sadu Janka Kráľa. Táto hojne navštevovaná lokalita má 

potenciál na prilákanie mnohých spoločností, ktoré si chcú prenajať kancelárske priestory. 

Igor Augustinič, vedúci tímu pre projekt a partner bpv BRAUN PARTNERS, to okomentoval slovami: 

"Sme veľmi potešení, že sme úspešne pomohli poprednej rakúskej banke so všetkými právnymi 

problémami týkajúcimi sa financovania tohto pozoruhodného projektu." 

Právne služby zahŕňali vypracovanie úverovej a zabezpečovacej dokumentácie, rovnako ako due 

diligence samotného projektu. 

Tím viedli David Vosol, partner a vedúci praxe bankového a finančného práva a Igor Augustinič, 

lokálny partner v Bratislave, v spolupráci s advokátmi Monikou Kardošovou, Zuzanou Štěpánkovou 

a advokátskou koncipientkou Danielou Benčovou. 

 

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 po mnoho rokov spolupracuje 

v oblasti strednej a východnej Európy. Jej tím tvorí 35 právnikov, ktorí ponúkajú klientom z radov 

najvýznamnejších českých, slovenských aj medzinárodných korporácií rozsiahle služby v mnohých 

právnych odvetviach. Medzi hlavnú činnosť advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS patrí 

M&A, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností a daňové poradenstvo. Jej odborníci 

poskytujú rovnako služby v oblasti práva duševného vlastníctva, IT, súťažného, pracovného práva či 

v oblasti life science a zastupujú svojich klientov  pred českými, slovenskými súdmi  a pri arbitrážach. 

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