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bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti REDSIDE při prodeji budovy
Avenir E
Naše firma se podílela na poradenství investiční společnosti REDSIDE při prodeji prémiové
administrativní budovy Avenir E, umístěné v oblíbené kancelářské čtvrti v Nových Butovicích na Praze
5. Budovu koupila společnost Investika.
Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytla právní služby společnosti REDSIDE, které spočívaly
v asistenci při due diligence a vyjednávání a zpracování transakční dokumentace. Tým byl veden
partnerem Miroslavem Dudkem a counselkou Gabrielou Porupkovou, s další podporou od advokátky
Pavlíny Tejralové.
Avenir E je samostatná kancelářská budova, která je součástí komplexu Avenir Business Park. Budova
o rozloze 6 700 m2 byla dokončena v roce 2008 a za tento rok také získala ocenění “Best of Realty”.
Budovu tvoří 5 nadzemních podlaží s kancelářskými prostorami. Nájemcům je k dispozici i prostorné
parkoviště. Lokalitu, kde se budova Avenir E nachází, je snadno dostupná městskou hromadnou
dopravou i autem. Okolí komplexu nabízí také širokou škálu občanské vybavenosti v docházkové
vzdálenosti.
K bpv BRAUN PARTNERS se připojili na straně prodávajícího další poradci: JLL (obchodní poradci),
ASB Group (finanční a daňoví poradci) a Sentient (techničtí poradci). Na straně kupujícího poskytovala
právní poradenství společnost Wilsons, finanční a daňové poradenství společnost TPA a technické
poradenství společnost OM Consulting.
O společnosti:
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 našich stránkách
www.bpv-bp.com.
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