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bpv BRAUN PARTNERS asistovala kupujúcemu spoločnosti EUROPIN, 
poprednému life science výrobcovi na západnom Slovensku  

bpv poskytovala právne poradenstvo ConBrio Beteiligungen, nemeckému investičnému holdingu 

zameranému na malé a stredné transakcie v regióne DACH, ohľadom kúpy akcií a získania majoritného 

podielu v spoločnosti EUROPIN s.r.o. EUROPIN, slovenský líder na trhu zdravotníctva s približne 150 

zamestnancami, patrí k jednému z najväčších európskych vývojárov a výrobcov lekárskych ihiel 

používaných predovšetkým v diabetológii a na odber krvi. 

Právny tím bpv BRAUN PARTNERS poskytoval ConBrio Beteiligungen kompletné akvizičné služby, 

vrátane due diligence, poradenstvo ohľadom transakčných aspektov akvizície podľa slovenského 

práva, ako i poradenstvo súvisiace s akvizičným financovaním slovenskou bankou. Nemeckým 

aspektom celej transakcie sa venoval tím dr. Markusa Sachslehnera z Graf von Westphalen. 

Tím, vedený partnerom Igorom Augustiničom, ďalej pozostával z advokátok Moniky Kardošovej a 

Zuzany Dzilskej. 

Obe strany sa dohodli, že nebudú zverejňovať hodnotu ani iné podrobnosti tejto transakcie 

O spoločnosti: 

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS je jednou z najvýznamnejších medzinárodných 

advokátskych kancelárii v Českej republike a na Slovensku. Zároveň je zakladajúcim členom aliancie 

bpv LEGAL, združenia advokátskych kancelárii, ktoré úzko spolupracujú už viacero rokov v oblasti 

strednej a východnej Európy. Jej tím tvorí 36 právnikov, ktorí ponúkajú klientom z radov 

najvýznamnejších českých, slovenských i medzinárodných korporácii 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 aj 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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