TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 3. ledna 2022

bpv BRAUN PARTNERS poskytovala poradenství společnosti IMMOFINANZ při
prodeji Airport Business Centre v Praze investičnímu fondu JET

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala komplexní právní poradenství společnosti
IMMOFINANZ při prodeji administrativní budovy Airport Business Centre v Praze investičnímu fondu
JET Investment. Právní služby zahrnovaly podporu při due diligence, přípravu a vyjednávání transakční
dokumentace a uzavření transakce. Realitní tým poskytující právní poradenství klientovi tvořili partneři
Miroslav Dudek a Gabriela Špak Porupková.
Transakce byla uzavřena 21. prosince 2021. Strany se rozhodly hodnotu transakce nezveřejňovat.
Airport Business Centre se nachází přímo na Letišti Václava Havla Praha a nabízí přibližně 14 500 m2
flexibilních a kvalitních kancelářských a obchodních prostor.
O společnosti bpv BRAUN PARTNERS
bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České
republice a na Slovensku. Je také zakládajícím členem bpv LEGAL, úzké aliance advokátních kanceláří,
které již řadu let spolupracují ve střední a východní Evropě. Její tým 38 advokátů nabízí právní služby
v mnoha různých oblastech práva, včetně předních českých, slovenských a mezinárodních společností.
Mezi hlavní oblasti praxe bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo obchodních společností,
právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práv
duševního vlastnictví, IT, soutěžního a pracovního práva a zastupují klienty před českými, slovenskými
a německými soudy a rozhodčími soudy. Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.bpv-bp.com.
O společnosti IMMOFINANZ
Immofinanz je komerční realitní skupina, jejíž aktivity se zaměřují na maloobchodní a kancelářské
segmenty na sedmi hlavních trzích v Evropě: Rakousko, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko,
Maďarsko a Rumunsko. Základní činnost zahrnuje správu a rozvoj nemovitostí, přičemž v oblasti
maloobchodu jsou to STOP SHOP (maloobchod), VIVO! (maloobchod) a myhive (kanceláře) představují
silné ústřední body, které jsou symbolem kvality a služeb. Portfolio nemovitostí má hodnotu přibližně
4,9 miliardy EUR a zahrnuje více než 210 nemovitostí. Společnost IMMOFINANZ je kótována na
burzách ve Vídni (vedoucí index ATX) a ve Varšavě. Další informace naleznete pod odkazem:
www.immofinanz.com
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