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Pivovary Topvar, klient bpv Braun Partners, v nových priestoroch 

Advokátska kancelária bpv Braun Partners poskytla spoločnosti Pivovary Topvar (súčasť najväčšej 

pivovarníckej skupiny na svete SABMiller) komplexné právne poradenstvo spojené s vyjednávaním a 

následným uzatvorením nájomnej zmluvy na nové priestory pre svoju centrálu na Slovensku. 

Pivovary Topvar tak získali v budove Polus Tower I v Bratislave svoje nové sídlo, kde majú prenajaté 

kancelárske priestory o rozlohe cca 1000 m2 a stali sa tak jedným z kľúčových nájomcov 

v zrekonštruovanej a zmodernizovanej administratívnej budove vo vlastníctve Immofinanz. 

„Sme veľmi radi, že sme boli nášmu klientovi Pivovary Topvar nápomocní pri vyjednávaní a uzatvorení 

nájomnej zmluvy na vhodnejšie priestory, ktoré lepšie uspokoja aktuálne potreby firmy a ich 

zamestnancov. Tieto priestory ponúkajú nášmu klientovi väčšiu flexibilitu na bratislavskom trhu 

nehnuteľností a predstavujú veľmi vyvážený pomer ceny a kvality,“ uviedol Partner slovenskej pobočky 

bpv Braun Partners Igor Augustinič. 

 

O spoločnosti: 

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS, která oslavuje 10 rokov, sa radí medzi popredné 

medzinárodné advokátske kancelárie v Českej republike i na slovenské . Zároveň je tiež zakladajúcim 

členom bpv LEGAL, medzinárodnej aliancie advokátskych kancelárií , pôsobiaci v strednej a východnej 

Európe . Jej tím tvorí viac ako 35 právnikov a ponúka svojim klientom , medzi ktoré patrí 

najvýznamnejšie české , slovenské i medzinárodné spoločnosti, komplexné služby v mnohých 

oblastiach práva . Medzi hlavné oblasti zamerania advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS 

patrí fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností , a takisto aj daňové 

poradenstvo. Jej špecialisti sa zaoberajú tiež právom duševného vlastníctva a IT, súťažným právom, 

energetickým a pracovným právom a zastupujem svojich klientov pred českými , slovenskými a 

medzinárodnými súdmi a v rozhodcovských konaniach. Viac info na www.bpv-bp.com . 
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