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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Datum 26.3. 2018 
 

bpv BRAUN PARTNERS RADILA IMMOFINANZ PŘI PRODEJI BRNO BUSINESS 
PARKU 
 
bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti IMMOFINANZ při prodeji 
komplexu kancelářských budov Brno Business Park investičnímu fondu INFOND. Transakce byla 
dokončena 9. března 2018. 
 
Čtyři budovy Brno Business Parku s 35.000 m2 kancelářských prostor patří mezi největší správní centra 
Brna. Hlavními výhodami komplexu jsou variabilita a velikost jednotlivých podlaží (1850 m2), dostatečný 
počet parkovacích míst kolem budov a dobré spojení na dálnice D1 a D2 a veřejnou dopravu. 
 
Společnosti INFOND radili Hladky Legal, Knight Frank a REDBAENK. 
 
Tým bpv BRAUN PARTNERS zastupoval vedoucí advokát Miroslav Dudek a advokátka Pavlína 
Tejralová. 
 
"Trh s nemovitostmi v České republice je stále na vzestupu, registrujeme také nárůst poptávky po 
kvalitních projektech v regionech. Tato transakce to potvrzuje," uvedl Miroslav Dudek, vedoucí advokát 
bpv BRAUN PARTNERS. 
 
 
O nás: 

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních 
advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance 
bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti 
střední a východní Evropy. Její tým tvoří 36 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších 
českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi 
hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních 
společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti 
práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, 
slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na stránkách www.bpv-
bp.com.  

 

O IMMOFINANZ: 

Přední rakouský realitní investor se zaměřením na retailové a kancelářské nemovitosti ve střední 
Evropě s hodnotou portfolia ve výši cca. 4,2 miliardy EUR zahrnujícího více než 250 nemovitostí.  
IMMOFINANZ je kótována na burzách ve Vídni (leading ATX index) a ve Varšavě. 
 

O INFOND: 

Společnost sídlící v Brně. V současné době vlastní několik administrativních budov v Brně a Zlíně. 
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