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Arthur Braun bol na ďalšie tri roky potvrdený ako managing partner spoločnosti 
bpv BRAUN PARTNERS 

Schôdza partnerov spoločnosti potvrdila dňa 15.8. Arthura Brauna na ďalšie tri roky vo funkcii managing 

partnera advokátskej kancelárie. Od roku 2006 bol zakladajúcim partnerom bpv Braun Partners a 

počnúc rokom 1994 pôsobil v ekonomicky zameraných kanceláriách v Prahe. Súčasne je tiež v čele 

medzinárodnej aliancie bpv LEGAL. 

Svoje ciele do najbližších troch rokov popísal takto: „Aj po dvoch rekordných rokoch z hľadiska 

ekonomických ukazovateľov stojí pred našou kanceláriou mnoho nových výziev. Potreby trhu 

s advokátskymi službami a rovnako požiadavky našich klientov sa stále rýchlejšie menia. Musíme byť 

na ne pripravení, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o vybavenie IT techniky, stáleho školenia našich 

zamestnancov alebo o rýchlu akcieschopnosť. Jedno sa však nikdy nezmení: naše poňatie kvality, 

čestnosti a celkovej orientácie smerom k poskytovaniu služieb našim klientom“. 

„V budúcich troch rokoch sa pripravíme na prijatie ďalších partnerov do nášho stredu a napríklad 

v Bratislave využijeme ďalšieho potenciálu k rastu pri poskytovaní poradenstva v oblasti energetického 

práva, vedenia sporov či nemeckého práva“ dodal Arthur Braun. 

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 či pracovného práva a 

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

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

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager 

iva.vosolova@bpv-bp.com 

tel: 224 490 000 
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