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bpv BRAUN PARTNERS opäť boduje u prestížnej britskej rankingovej
spoločnosti Chambers and Partners
Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS je v najnovšom rebríčku Chambers Europe 2020
odporúčaná britskou rankingovou spoločnosťou Chambers and Partners hneď v niekoľkých oblastiach.
V oblasti pracovného práva je bpv spomínaná ako jedna z vedúcich právnych firiem v Českej republike
a obľúbená voľba nemecky hovoriacej klientely, pričom sa poukazuje na pozitívne klientske hodnotenie
of counselky Lucie Kalašovej: „(Lucie) always provides us with a reliable response in a timely manner.“
V kategórii energetického práva a projektového financovania publikácia zdôrazňuje rolu bpv ako lídra
vo svojej oblasti – „Offers strong renewable energy expertise. Handles transactions for energy suppliers
and advises on electricity and gas trading and distribution. Also assists with regulatory matters and
corporate work related to the energy industry. Additional expertise includes infrastructure construction
projects and advice for clients from the photovoltaic energy industry.“ Partneri Marc Müller a David
Vosol sú následne uvedení ako kľúčové kontakty.
V kategórii korporátneho práva/fúzií a akvizícií ročenka vyzdvihuje manažment partnera Arthura Brauna
ako odporúčaného advokáta („(He) is "very flexible and his work is very high quality.").
bpv je hodnotená aj v oblasti práva nehnuteľností, kde ročenka kladne hodnotí narastajúcu aktivitu tímu
bpv pre nehnuteľnosti pri významných transakciách a pripomína tie najdôležitejšie, pri ktorých bpv
poskytla svoje poradenstvo. Klienti o tíme povedali: "Their legal advice is always provided timely in spite
of rigorous deadlines and the time pressure accompanying all real estate transactions.“ a “Another
interviewee also praises the "high level of professionalism and client service.". Ročenka pritom spomína
partnerov Miroslava Dudka („Sources underline his business understanding, one commending his
"extensive knowledge not only of real estate law, but also of technical and commercial circumstances.“)
a Gabrielu Porupkovú („(She) is a reputed practitioner advising real estate funds and investors on asset
management, leases disposals and acquisitions. She is well prepared to handle deals involving office
buildings.”).
Radi by sme sa poďakovali všetkým klientom a obchodným partnerom za ich prejavenú dôveru, ktorú
si veľmi vážime a vďaka ktorej si kontinuálne držíme výnimočne dobré postavenie.

O spoločnosti:
Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS je jednou z najvýznamnejších medzinárodných
advokátskych kancelárií v Českej republike a na Slovensku. Súčasne je zakladajúcim členom aliancie
bpv LEGAL, úzkeho združenia advokátskych kancelárií, ktoré už niekoľko rokov spolupracuje v oblasti
strednej a východnej Európy. Jej tím tvorí 38 právnikov, ktorí ponúkajú klientom z radov
najvýznamnejších českých, slovenských aj medzinárodných korporácií rozsiahle služby v mnohých
právnych odvetviach. Medzi hlavné činnosti advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS patrí

M&A, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností a daňové poradenstvo. Jej špecialisti
poskytujú taktiež služby v oblasti práva duševného vlastníctva, IT, súťažného, či pracovného práva a
zastupujú svojich klientov pred českými, slovenskými, nemeckými súdmi a rozhodcovskými súdmi.
Ďalšie informácie nájdete na našich stránkach www.bpv-bp.com.
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