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DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

Weinhold Legal

Weinhold Legal asistovala První novinové společnosti při koupi Mediaservisu
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství První novinové společnosti (PNS), největšímu tuzemskému distributorovi
tisku, v souvislosti s akvizicí alternativního poštovního operátora Mediaservis. Mediaservis zaměstnává přibližně 10 tisíc doručovatelů, kteří doručují
adresné a neadresné zásilky, včetně např. reklamních letáků, a denně v rámci předplatného do schránek doručuje v průměru 200 tisíc deníků.
Hlavními akcionáři PNS jsou VLTAVA LABE MEDIA, a.s., CZECH NEWS CENTER a.s., MAFRA, a.s. a Bauer Media v.o.s.
Právní služby poskytnuté advokátní kanceláří Weinhold Legal při této transakci zahrnovaly zejména právní předinvestiční prověrku cílové
společnosti, poradenství týkající se přípravy a vyjednávání smluvní dokumentace, jakož i zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže ohledně povolení spojení soutěžitelů.

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek ve spolupráci s vedoucím advokátem Daliborem Šimečkem.
(Bližší informace o transakci např. HN a E15)

Weinhold Legal asistovala při prodeji Jansen Display
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství prodávajícímu, společnosti Momentum, v souvislosti s prodejem skupiny Jansen
Display, předního českého výrobce reklamních poutačů, americké Sign-Zone, LLC. Skupina Jansen Display za loňský rok vykázala obrat kolem 470
milionů Kč a zisk přes 27 milionů. Kupující společnost Sign-Zone, LLC patří mezi hlavní hráče na severoamerickém trhu v oblasti výroby a prodeje
produktů podporující reklamu v místě prodeje. Sign-Zone spolu s Jansen Display jsou nyní členy mezinárodní finanční skupiny Pfingsten.
Tým Weinhold Legal vedl partner Daniel Weinhold spolupráci s vedoucími advokáty Daliborem Šimečkem a Tomášem Čermákem.

(Bližší informace o transakci např. Jansen, Médiář a Místo prodeje)

Weinhold Legal asistovala KYOCERA při akvizici společnosti Janus
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti KYOCERA Document Solutions Europe, působící v oboru kancelářských
řešení více než 26 let, v souvislosti s akvizicí českého partnera Janus spol. s r.o. Společnost Janus se věnuje výhradně distribučnímu prodeji,
technické podpoře a návrhu tiskových řešení laserových tiskáren, digitálních kopírek, multifunkčních a velkoformátových zařízení značky KYOCERA
v České republice. Je také oficiálním autorizovaným dovozcem a distributorem pro Českou republiku celé výrobní řady laserových tiskáren,
digitálních kopírovacích strojů, multifunkčních a velkoformátových zařízení značky KYOCERA.
Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek ve spolupráci s vedoucími advokáty Janem Turkem a Václavem Smetanou.

(Bližší informace o transakci např. ITBIZ, Business it a Computer world)
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