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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Datum: 30.4.2015 

 

RATINGOVÁ PUBLIKACE LEGAL 500 DOPORUČUJE I V ROCE 2015 

ADVOKÁTY Z bpv BRAUN PARTNERS 

Advokáti z bpv BRAUN PARTNERS jsou opět doporučováni v novém vydání průvodce 

vedoucími světovými advokátními kancelářemi Legal 500 pro rok 2015. 

Průvodce vedoucími světovými advokátními kancelářemi Legal 500, patřící mezi dva nejprestižnější a 

celosvětově nejuznávanější, zveřejnil žebříčky hodnocení pro rok 2015.  Mezinárodní advokátní 

kancelář bpv BRAUN PARTNERS patří opět mezi doporučované, a to ve čtyřech oblastech.  "Těší 

nás, že jsme opakovaně již několik let zařazováni mezi nejsilnější advokátní kanceláře na českém 

trhu“ říká Arthur Braun, Managing Partner a vedoucí praxe fúzí a akvizic. Práce bpv BRAUN 

PARTNERS není hodnocena jen na základě pouhých dat, ale i referencí od klientů a kolegů z jiných 

advokátních kanceláří. „Velice si vážíme dlouhodobé důvěry a respektu ze strany klientů, tato 

ocenění jsou pro nás velkou satisfakcí a zároveň další motivací poskytovat právní služby na nejvyšší 

možné úrovni, s důrazem na preciznost, časovou flexibilitu a osobní přístup“, dodává Arthur Braun.  

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je Legal 500 doporučována v těchto oblastech: 

 bankovnictví a finance 

 právo obchodních společností a fúze a akvizice 

 nemovitosti 

 TMT (IT, m0dia a telekomunikace) 

Doporučovanými specialisty jsou: 

 

Arthur Braun (právo obchodních společností a fúze a akvizice) 

David Vosol (bankovnictví a finance) 

Pavel Vincík (TMT) 

Jiří Bárta (nemovitosti) 

 

Z názorů našich klientů: 

Tým bpv Braun Partners, který vede ‘business-orientovaný’ Arthur Braun, je oceňován klienty za své 
‘profesionální’, ‘pečlivé’ a ‘proveditelné’ postupy. 

(zdroj: LEGAL 500, 2015) 

 

 

 

 

 

 

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

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře 

v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní 

aliance advokátních kanceláří, působícího ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35 

právníků a nabízí svým klientům, mezi něž patří nejvýznamnější české i mezinárodní společnosti, 

komplexní služby v mnoha oblastech práva. Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní kanceláře bpv 

Braun Partners patří fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo nemovitostí, a rovněž 

i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem duševního vlastnictví a IT, soutěžním 

právem, energetickým a pracovním právem a zastupuji své klienty před českými a mezinárodními 

soudy a v rozhodčích řízeních. Více info na www.bpv-bp.com.  

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Daniela Nácovská, Marketing Specialist 

daniela.nacovska@bpv-bp.com 

tel: 224 490 000 
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