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NAJNOVŠIE VYDANIE PUBLIKÁCIE LEGAL 500 POTVRDZUJE 

SILNÉ POSTAVENIE ALIANCIE bpv LEGAL V STREDNEJ A 

VÝCHODNEJ EURÓPE 

Najnovšie vydanie Legal 500, jeden z dvoch najprestížnejších a celosvetovo najrespektovanejších 

sprievodcov právnymi kanceláriami, opäť potvrdzuje silné postavenie aliancie bpv LEGAL v strednej 

a východnej Európe. Členovia tejto aliancie, advokátske kancelárie bpv BRAUN PARTNERS, 

bpv HÜGEL, bpv GRIGORESCU STEFANICA a bpv JÁDI NEMÉTH, a ich odborníci sú opäť aj 

tento rok odporúčaní vo viacerých oblastiach. Pozitívne hodnotenia sú dôkazom blízkej spolupráce pri 

kľúčových transakciách v kombinácii s vynikajúcou znalosťou v oblasti práva na miestnej aj 

medzinárodnej úrovni. 

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS je odporúčaná v týchto oblastiach: 

 bankovníctvo a financie 

 nehnuteľnosti 

 právo obchodných spoločností a fúzie a akvizície 

 TMT (IT, media and technology) 

Advokátska kancelária bpv HÜGEL je odporúčaná v týchto oblastiach: 

 bankovníctvo a financie 

 dane 

 kapitálové trhy     

 pracovné právo 

 právo EU a súťažné právo 

 právo obchodných spoločností a fúzie a akvizície 

 súkromná klientela 

 sporná agenda 

Advokátska kancelária bpv GRIGORESCU STEFANICA je odporúčaná v týchto oblastiach: 

 bankovníctvo a financie 

 energetika a prírodné zdroje 

 nehnuteľnosti 

 PPP  

 právo obchodných spoločností a fúzie a akvizície 

 sporná agenda 

 TMT (IT, media and technology) 

 



 

  

 

Advokátska kancelária bpv JÁDI NEMÉTH je odporúčaná v týchto oblastiach: 

 energetické právo 

 nehnuteľnosti 

 pracovné právo 

 právo obchodných spoločností a fúzie a akvizície 

 súťažné právo 

 

O alianci bpv LEGAL: 

Aliancia bpv LEGAL je zjednotením štyroch dlohodobo spolupracujúcich advokátskych kancelárií, 

ktoré sa zameriavajú na strednú a východnú Európu a európske právo.  Šesť hlavných kancelárií 

aliancie sa nachádza v Bratislave, Bruseli, Bukurešti, Budapešti, Prahe a Viedni.  Tým bpv LEGAL 

tvorí 120 skúsených právnikov a daňových poradcov s mimoriadnymi miestnymi i medzinárodnými 

skúsenosťami a širokou škálou špecializácií zahrňujúcich:  právo obchodných spoločností a obchodné 

právo, fúzie a akvizície, súťažné právo, právo EU, verejné zákazky, nehnuteľnosti, právo životného 

prostredia, energetické právo, daňové poradenstvo, pracovné právo, bankové a finančné právo, právo 

duševného vlastníctva, právo IT a vedenie sporov a rozhodcovské konanie. 

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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