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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Dátum: 8. 4. 2014 
 

IGOR AUGUSTINIČ SA STAL PARTNEROM MEDZINÁRODNEJ 
ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE bpv BRAUN PARTNERS 

 

Medzinárodná advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS, ktorá pôsobí v Českej a 

Slovenskej republike, vymenovala JUDr. Igora Augustiniča Ph.D. svojim partnerom.         

Igor Augustinič sa vo svojej advokátskej praxi zameriava predovšetkým na bankové a 

finančné právo, právo nehnuteľností a súťažné právo. Venuje sa aj fúziám a akvizíciám a 

právu obchodných spoločností. V novej úlohe partnera sa bude tiež podieľať na vedení 

slovenskej pobočky v Bratislave, kde pôsobí od júna roku 2012 ako vedúci advokát.  

“Vymenovanie lokálneho partnera v bratislavskej pobočke je ďalším logickým krokom, ktorý 

nám umožní posiľniť našu úspešnú prítomnosť na slovenskom trhu”, hovorí Arthur Braun, 

Managing Partner bpv BRAUN PARTNERS. “V strednodobom horizonte plánujeme prijímať 

nových členov do nášho tímu a sme naklonení aj príchodu skúsených profesionálov, ktorí 

rozšíria rady našich partnerov v Prahe a Bratislave“, dodáva. 

Medzinárodná advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS úspešne pôsobí od svojho 

vzniku v roku 2006 nielen v Českej republike, ale i na Slovenku, kde svojim klientom 

poskytuje poradenstvo v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku. Kancelária 

sa v roku 2010 rozhodla podporiť svoje aktivity na Slovensku a otvoriť v Bratislave vlastnú 

pobočku.  Táto pobočka sa vo svojej činnosti zameriava nielen na medzinárodných, 

predovšetkým  nemecky hovoriacich klientov, ktorí sú kancelárii tradične blízki, ale aj na 

priame akvizície slovenských mandátov. Vymenovanie partnera upevní postavenie 

bratislavskej kancelárie, ako samostatnej a plne funkčnej súčasti v rámci medzinárodnej 

aliancie nezávislých kancelárií bpv LEGAL, ktorou je bpv BRAUN PARTNERS zakladajúcim 

členom. 

Igor Augustinič prišiel do  bpv BRAUN PARTNERS po predchádzajúcom pôsobení 

v prestížnych medzinárodných kanceláriách Weiss-Tessbach, Gleiss Lutz a CHSH v Prahe 

a Bratislave. Behom svojej bohatej praxe sa podieľal na množstve významných transakcií 

pre domácu i medzinárodnú spoločnosť, a to predovšetkým v oblasti bankovníctva, realít, 

energetiky, M&A a súťažného práva.  V riadení kancelárie na Slovensku podporí Fritjofa 

Winkelmanna, ktorý bratislavskú pobočku viedol doteraz.  
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O spoločnosti: 

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS sa radí medzi popredné medzinárodné advokátske 

kancelárie v Českej a Slovenskej republike. Zároveň je taktiež zakladajúcim členom bpv LEGAL, 

medzinárodná aliancia advokátskych kancelárií, pôsobiacej v strednej a východnej Európe. Jej tím 

tvorí viac ako 35 právnikov a ponúka svojim klientom, ktorí patria k najvýznamnejším českým, 

slovenským i medzinárodným spoločnostiam, komplexné služby vo väčšine oblastí práva. Medzi 

hlavné oblasti zamerania advokátskej kancelárie bpv Braun Partners patrí fúzia a akvizícia, právo 

obchodných spoločností, právo nehnuteľností, a taktiež aj daňové poradenstvo. Jej špecialisti sa 

zaoberajú taktiež právom duševného vlastníctva a IT, súťažným právom, energetickým a pracovným 

právom a zastupujú svojich klientov pred českými, slovenskými a medzinárodnými súdmi a 

v rozhodcovských konaniach. Viac info na www.bpv-bp.com.  

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Eva Deverová, Marketing Specialist 

eva.deverova@bpv-bp.com 

tel: 224 490 000 
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