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delovna področja
odvetniki v ljubljanski pisarni: 12 (od skupaj 312)
prisotnost schoenherr-ja v Sloveniji od: 2001
družbenik (Ljubljana): Christoph Haid

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

bančništvo, finance & kapitalski trgi: Denise Hamer, Maja Žgajnar
usklajena ravnanja & gospodarski kriminal: Christoph Haid, Eva Škufca
gospodarsko pravo/združitve in prevzemi: Marko Prušnik, Matthias Wahl
reševanje sporov: Ana Filipov
pravo eu & konkurenca: Christoph Haid, Eva Škufca
insolventnost & prestrukturiranje: Denise Hamer, Maja Žgajnar
intelektualna lastnina, informacijska tehnologija & naravoslovne znanosti: Ana
Filipov
nepremičninsko pravo: Ana Filipov
regulacija: Petra Smolnikar

pisarne & predstavništva po državah

slovenija

pisarna schoenherr Ljubljana je bila ustanovljena leta 2001. Od takrat se je razvila v vodilno
mednarodno odvetniško pisarno na slovenskem trgu. Večinoma svetujemo tujim investitorjem na
celotnem področju korporacijsko pravnih zadev, ki vključujejo obsežne privatizacije, naložbe
zasebnega kapitala, pridobitve nepremičnin in financiranje projektov, kot tudi ne-transakcijske
zadeve, kot sta svetovanje na področju konkurenčnega prava in zastopanje v sodnih sporih.
Imamo dolgoletne izkušnje s področja energije, telekomunikacij, zavarovalništva, bančništva,
trgovine, gradbeništva, razvoja nepremičnin, naravoslovnih znanosti, medijev in izterjave dolgov.
Našo ekipo sestavlja 12 izkušenih odvetnikov, med katerimi je vsak specializiran za vsaj eno izmed
ključnih področij schoenherr odvetniške pisarne. Večina naših odvetnikov dobro obvlada tako
angleški kot nemški jezik in so sodelavci pisarne schoenherr Ljubljana vse od njenih začetkov.

odvetniška družba

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.schoenherr.eu

facts & figures

schoenherr je eno izmed vodilnih korporacijsko pravnih odvetniških družb v srednji evropi. Z našo
obsežno mrežo pisarn v CEE/SEE (*Srednji in Vzhodni Evropi/JV Evropi), ponujamo našim
strankam edinstveno pokritost v tej regiji. vodilni odvetniki Veliko schoenherr odvetnikov je
prepoznanih kot vodilnih na področju njihove specializacije v pravu. Naše stranke veliko pridobijo,
zaradi bogate raznolikosti talentov, jezikov in kultur, ki delajo naše odvetnike še posebej
vsestranske in prilagodljive. uveljavljeni schoenherr je bila ena izmed prvih mednarodnih
odvetniških družb, ki je vstopila na trg CEE/SEE. Družba ima dolgo tradicijo svetovanja strankam
na vseh področjih gospodarskega prava, z zagotavljanjem brezhibnih storitev, ki presegajo države
meje in meje podjetja. inovativni Kvaliteta, prilagodljivost, inovativnost in praktično reševanje
problemov pri zahtevnih poslovnih naročilih so ključni elementi filozofije družbe Schoenherr. Dobre
rezultate pri reševanju zadev dosegamo z našim optimističnim in k rešitvam usmerjenim
pristopom. sposobni Naše ekipe so posebej prilagojene, sestavljene iz različnih delovnih skupin in
razporejene po naši mreži pisarn. Takšna delitev delovne sile, poznavanje lokalnih posebnosti ter
mednarodno strokovno znanje in izkušnje nam omogočajo, da strankam lahko ponudimo najboljše
storitve. popolna storitev Naše delovne skupine pokrivajo celoten spekter gospodarsko pravnih
storitev in so dobro pripravljene za obvladovanje vseh vidikov tudi najbolj zahtevnih naročil.
Čezmejno delo se opravlja preko centraliziranih ali decentraliziranih kontaktov, kot to zahtevajo
naročnikove potrebe. priznani Velik ugled Schoenherr odvetniške družbe na vseh področjih
njegovega delovanja je razviden iz njegovih številnih prestižnih priznanj, vključno s priznanjem za
Avstrijsko odvetniško družbo leta (Chambers Europe priznanje za odličnost 2011; Pravno priznanje
Who’s Who 2011).

