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pracovné skupiny
právnici v kancelárii v Bratislave: 8 (of 312 total)
schoenherr pôsobiaci na Slovensku: od roku 2009
managing partner (Bratislava): Gudrun Stangl Lutz

Nám. 1. mája 18 (Park One)
SK-811 06 Bratislava
+421 2 571 007 01
office.slovakia@schoenherr.eu

banking, finance & cm: Gudrun Stangl Lutz, Stanislav Kovár, Soňa Hekelová
compliance & white collar crime: Jana Madajová
corporate/m&a: Gudrun Stangl Lutz, Stanislav Kovár, Soňa Hekelová
dispute resolution: Jana Madajová, Soňa Hekelová
employment: Jana Madajová
eu & competition: Martin Nedelka
insolvency & restructuring: Stanislav Kovár
insurance: Jana Madajová
ip, it & life sciences: Jana Madajová
real estate: Martin Kubánek, Soňa Hekelová
regulatory: Bernd Rajal

kancelárie & country desks

slovakia

schoenherr má dlhoročnú históriu spolupráce s lokálnymi kanceláriami za účelom poskytovania
poradenstva rakúskym a iným zahraničným investorom na Slovensku. V roku 2009, schoenherr
napokon zriadil vlastnú kanceláriu aj v Bratislave s cieľom rozvíjať a rozširovať rozsah svojej
činnosti
aj
tu.
Tím,
ktorý
pozostáva
z právnikov s predchádzajúcimi
skúsenosťami
z medzinárodných advokátskych kancelárií, poskytuje poradenstvo medzinárodným a domácim
podnikateľom pri ich investíciách, M&A aktivitách, reštrukturalizáciách, súťažnoprávnych
záležitostiach a pri akvizíciách a výstavbách nehnuteľností.

spoločnost

ocenenia
"austrian law firm of the year" (the lawyer, london, 2012)
"financial services deal of the year" (m&a advisor, new york, 2012)

kancelárie
austria
Tuchlauben 17
A-1010 Vienna
+43 1 534 37 0
office.austria@schoenherr.eu

belgium
Avenue de Cortenbergh 52
B-1000 Brussels
+32 2 743 40 40
office.belgium@schoenherr.eu

bulgaria
Alabin 56
BG-1000 Sofia
+359 2 933 10 70
office.bulgaria@schoenherr.eu

croatia
Ul. kneza Branimira 29
HR-10000 Zagreb
+385 1 457 64 92
office.croatia@schoenherr.eu

czech republic
nám. Republiky 1079/1a
CZ-110 00 Prague 1
+420 225 996 500
office.czechrepublic@schoenherr.eu

hungary
Buday László utca 12.
H-1024 Budapest
+36 1 345 87 78
office.hungary@schoenherr.eu

moldova
Str. Vlaicu-Parcalab no.63, office 9A
MD-2012 Chisinau
+373 22 240 300
office.moldova@schoenherr.eu

poland
ul. Złota 59
PL-00-120 Warsaw
+48 22 222 42 00
office.poland@schoenherr.eu

romania
Blvd. Dacia Nr. 30
RO-010413 Bucharest
+40 21 319 67 90
office.romania@schoenherr.eu

serbia
Francuska 27
SRB-11000 Belgrade
+381 11 320 26 00
office.serbia@schoenherr.eu

slovakia
Nám. 1. mája 18 (Park One)
SK-811 06 Bratislava
+421 2 571 007 01
office.slovakia@schoenherr.eu

slovenia
Tomšičeva 3
SI-1000 Ljubljana
+386 1 200 09 80
office.slovenia@schoenherr.eu

turkey
Mim Kemal Öke Caddesi
Kristal Apt. No. 17, Kat. 2-3
TK-34367, Harbiye, Istanbul
+90 212 230 17 00
office.turkey@schoenherr.eu

ukraine
44 Shota Rustaveli Street
UA-01033 Kyiv
+38 044 220 10 46
office.ukraine@schoenherr.eu

www.schoenherr.eu

fakty & čísla

schoenherr je jednou z najlepších advokátskych kancelárií v Strednej Európe. S našou rozsiahlou
sieťou kancelárií v oblasti CEE/SEE ponúkame našim klientom unikátne pokrytie celého regiónu.
poprední právnici Mnohí schoenherr právnici sú uznávanými odborníkmi v oblastiach práva, na
ktoré sa špecializujú. Naši klienti profitujú z bohatej rozmanitosti talentov, jazykov a kultúr, ktorá
ovplyvňuje všestrannosť a prispôsobivosť našich právnikov. zavedená schoenherr bola jednou
z prvých medzinárodných spoločností, ktoré vstúpili na trh CEE/SEE. Spoločnosť má dlhoročnú
tradíciu poskytovania poradenstva klientom vo všetkých oblastiach obchodného práva, kde
poskytuje vysokokvalitné služby, ktoré prekračujú národné a obchodné hranice. inovatívna
Kvalita, flexibilita, inovatívnosť a praktické riešenie problémov pri komplexných obchodných
mandátoch sú jadrom filozofie schoenherr. Máme za sebou mnoho uskutočnených transakcií
úspešne dovedených do konca s našim flexibilným a na riešenia zameraným prístupom. schopná
Naše tímy sú premyslene vytvorené z rôznych skupín právnych špecialistov z celej našej siete
kancelárií. Takéto zdieľanie zdrojov, miestnych vedomostí a medzinárodných skúseností nám
umožňuje ponúkať klientovi tie najlepšie možné služby. full service Naše skupiny právnych
špecialistov pokrývajú celý rozsah obchodnoprávnych služieb a sú dobre vybavené na zvládnutie
všetkých aspektov i tých najkomplexnejších mandátov. Cezhraničná činnosť je riadená pomocou
centralizovaných alebo decentralizovaných kontaktov, určených podľa potrieb klienta. uznávanú
vynikajúcu povesť kancelárie Schoenherr vo všetkých oblastiach jej praxe potvrdzujú jej početné
prestížne ocenenia, vrátane ocenenia Rakúska advokátska kancelária roka - Austria Law Firm of
the Year (Chambers Europe Award for Excellence 2011; Who’s Who Legal Award 2011).

