
 

  

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

BRATISLAVA  BRUSSELS  BUCHAREST  BUDAPEST  PRAGUE  VIENNA 

Datum: 30.4.2015 

LETOŠNÍ VYDÁNÍ PUBLIKACE LEGAL 500 POTVRZUJE SILNOU 

POZICI ALIANCE bpv LEGAL V REGIONU STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ 

EVROPY 

Nejnovější vydání Legal 500, jednoho ze dvou nejprestižnějších a celosvětově nejrespektovanějších 

průvodců právními kancelářemi, opět potvrzuje silnou pozici aliance bpv LEGAL v regionu střední a 

východní Evropy. Členové této aliance, advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS, bpv HÜGEL, 

bpv GRIGORESCU STEFANICA a bpv JÁDI NEMÉTH, a její odborníci jsou znovu i tento rok 

doporučováni v řadě oblastí. Výborná hodnocení jsou důkazem úzké spolupráce při klíčových 

přeshraničních transakcích v kombinaci s vynikající znalostí v oblasti práva na lokální i mezinárodní 

úrovni. 

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je doporučována v těchto oblastech: 

 bankovnictví a finance 

 nemovitosti 

 právo obchodních společností a fúze a akvizice 

 TMT (IT, média a telekomunikace) 

Advokátní kancelář bpv HÜGEL je doporučována v těchto oblastech: 

 právo EU a soutěžní právo  

 daňové poradenství 

 bankovnictví a finance 

 kapitálové trhy 

 právo obchodních společností a fúze a akvizice 

 řešení sporů 

 pracovní právo 

 soukromá klientela 

Advokátní kancelář bpv GRIGORESCU STEFANICA je doporučována v těchto oblastech: 

 bankovnictví, finance a kapitálové trhy 

 právo obchodních společností a fúze a akvizice 

 řešení sporů 

 energetika a přírodní zdroje 

 PPP a zadávání veřejných zakázek 

 nemovitosti 

 



 

  

 

Advokátní kancelář  bpv JÁDI NEMÉTH je doporučována v těchto oblastech: 

 soutěžní právo 

 právo obchodních společností a fúze a akvizice 

 pracovní právo  

 energetika 

 nemovitosti 

 

O alianci bpv LEGAL: 

Aliance bpv LEGAL je sdružením čtyř dlouhodobě spolupracujících advokátních kanceláří, které se 

zaměřují na region střední a východní Evropy a evropské právo.  Šest hlavních kanceláří aliance se 

nachází v Bratislavě, Bruselu, Bukurešti, Budapešti, Praze a Vídni.  Tým bpv LEGAL tvoří 120 

zkušených právníků a daňových poradců s výjimečnými lokálními i mezinárodními zkušenostmi a 

širokou škálou specializací zahrnující: právo obchodních společností a obchodní právo, fúze a akvizice, 

soutěžní právo, právo EU, veřejné zakázky, nemovitosti, právo životního prostřední, energetické právo, 

daňové poradenství, pracovní právo, bankovní a finanční právo, právo duševního vlastnictví, právo IT a 

vedení sporů a rozhodčí řízení. 

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Daniela Nácovská, Marketing Specialist 

daniela.nacovska@bpv-bp.com 

tel:  (+420) 224 490 000 
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