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Weinhold Legal oslavila 20. výročí
Advokátní kancelář Weinhold Legal (WL) se svými klienty
a obchodními partnery oslavila dvacáté výročí činnosti.
Zahradní slavnost se uskutečnila v kouzelném prostředí
zahrady Velkopřevorského paláce na Malé Straně.
Účastníci se nechali inspirovat zdí zahrady, která se
v uplynulých desetiletích stala Lennonovou zdí. Na
LEGÁLní zeď instalovanou při slavnosti vepsali vzkazy a
přání advokátům WL.
Daniel Weinhold připomněl, že tým WL patřil k prvním
průkopníkům vícedisciplinárního poradenství ve spojení
s daňovými, transakčními a dalšími poradci globální
skupiny EY, a tento koncept je nadále velmi úspěšný.

O Weinhold Legal
Weinhold Legal je silným hráčem na českém i slovenském trhu již od založení pražské kanceláře roku 1996 a pobočky
v Bratislavě roku 1998, a může se pochlubit týmem více než čtyřiceti vysoce kvalifikovaných právníků. Společnost
Weinhold Legal dosáhla významné hodnocení v mezinárodních průvodcích právnickými kancelářemi, jako jsou např.
Legal 500, Chambers and Partners, IFLR, atd.
V letech 2005-2016 se Weinhold Legal zařadila mezi Top 7 právnických kanceláří v prestižním žebříčku právních
poradců pro M&A transakce na českém trhu (podle počtu uskutečněných transakcí) sestavovaném časopisem
Mergermarket. V prvním čtvrtletí roku 2013 se Weinhold Legal umístila na sedmém místě (podle počtu uskutečněných
transakcí) a v prvním čtvrtletí roku 2014 na osmém místě (podle hodnoty provedených transakcí) pro celý region
střední a východní Evropy (včetně Ruské federace). Žebříček je sestavován na základě globálních M&A transakcí,
jejichž hodnota přesahuje 5 milionů USD; u transakcí, kde převáděný podíl na společnosti je méně než 30%, je
minimální objem transakce 100 milionů USD.
Advokátní kancelář Weinhold Legal se stala mj. "Právnickou firmou roku v České republice" v rámci výsledků
Corporate Intl. Magazine Global Awards 2015 a také "Právnickou firmou roku pro oblast arbitráží a soudních sporů" v
České republice v rámci výsledků Global Awards 2015 vyhlášených britským magazínem ACQ. Od 1. 9. 2015
se Weinhold Legal stává součástí mezinárodní globální poradenské organizace EY. Pro podrobnější informace
navštivte prosím naše webové stránky http://www.weinholdlegal.com

