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bpv BRAUN PARTNERS POSKYTOVALA PRÁVNE SLUŽBY IMMOFINANZ PRI 
PREDAJI BRNO BUSINESS PARKU 
 
bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právne poradenstvo spoločnosti IMMOFINANZ pri predaji 
komplexu kancelárskych budov Brno Business Park investičnému fondu INFOND. Transakcia bola 
dokončená 9. marca 2018. 
 
Štyri budovy Brno Business Parku s 35.000 m2 kancelárskych priestorov patria medzi najväčšie správne 
centrá Brna. Hlavnými výhodami komplexu sú variabilita a rozloha jednotlivých podlaží (1850 m2), 
dostatočný počet parkovacích miest v okolí budov a dobré spojenie na diaľnice D1 a D2 a verejnú 
dopravu. 
 
Spoločnosti INFOND radili Hladky Legal, Knight Frank a REDBAENK. 
 
Tím bpv BRAUN PARTNERS zastupoval vedúci advokát Miroslav Dudek a advokátka Pavlína 
Tejralová. 
 
"Trh s nehnuteľnosťami v Českej republike je stále na vzostupe, registrujeme tiež nárast dopytu po 
kvalitných projektoch v regiónoch. Táto transakcia to potvrdzuje," uviedol Miroslav Dudek, vedúci 
advokát bpv BRAUN PARTNERS. 

O nás: 

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 mnoho rokov spolupracuje v oblasti 
strednej a východnej Európy. Jej tím tvorí 36 právnikov, ktorí ponúkajú klientom z radov 
najvýznamnejších českých, slovenských i 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 rovnako služby v oblasti práva duševného vlastníctva, IT, life sciences, súťažného či 
pracovného práva a zastupujú svojich klientov pred českými, slovenskými súdmi a rozhodcovskými 
súdmi. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.bpv-bp.com. 

O IMMOFINANZ: 

Popredný rakúsky realitný investor so zameraním na retailové a kancelárske nehnuteľnosti v strednej 
Európe s hodnotou portfólia vo výške cca. 4,2 miliardy EUR zahrňujúceho viac než 250 nehnuteľností.  
IMMOFINANZ je kótovaná na burzách vo Viedni (leading ATX index) a vo Varšave. 

O INFOND: 

Spoločnosť sídliaca v Brne. V súčasnej dobe vlastní niekoľko administratívnych budov v Brne a Zlíne. 
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