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Weinhold Legal asistovala největšímu světovému poskytovateli produktů a služeb
pro zdravotnické profesionály při odštěpení veterinární divize
Weinhold Legal poskytla české a slovenské právní služby společnosti Henry Schein (NASDAQ: HSIC),
největšímu světovému poskytovateli řešení zdravotní péče pro stomatologické a zdravotnické
profesionály, v souvislosti s odštěpením divize veterinárního lékařství. V návaznosti na odštěpení vznikla
Covetrus (NASDAQ: CVET) jako nově založená společnost, která je kombinací dvou podniků - Henry
Schein Animal Health a Vets First Choice. Fúze byla dokončena dne 7. února 2019.
Henry Schein informovala, že v rámci odštěpení obdržela přibližně 1,1 miliardy dolarů předpokládaných
příjmů nepodléhajících zdanění. V návaznosti na odštěpení části týkající se veterinárního lékařství bude
mít Henry Schein více než 18.000 členů týmu v 31 zemích, kteří obsluhují více než 1 milion zákazníků.
Společnost Covetrus sídlí v Portlandu, Maine, má více než 5.000 zaměstnanců a obsluhuje více než
100.000 zákazníků po celém světě.
Právní služby Weinhold Legal zahrnovaly korporátní rozdělení v České republice, několik převodů podílů
v Česku a na Slovensku, a další právní služby v oblasti korporátního práva, pracovního práva, ve
smluvních a regulatorních záležitostech.
Tým Weinhold Legal vedl partner Daniel Weinhold ve spolupráci s vedoucím advokátem Václavem
Štraserem.
(Bližší informace o transakci např. HenrySchein, Covetrus, ČTK a PRNewswire).
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O společnosti Weinhold Legal
Advokátní kancelář Weinhold Legal je silným hráčem na českém trhu již od založení pražské kanceláře roku 1996,
a může se pochlubit týmem více než čtyřiceti vysoce kvalifikovaných právníků. Společnost Weinhold Legal byla
v žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2018 pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory,
vybrána mezi "Vysoce doporučovanými kancelářemi" v kategoriích česká firma na mezinárodních trzích, právo
obchodních společností, restrukturalizace a insolvence, kapitálové trhy, duševní vlastnictví a mezi "Doporučovanými
kancelářemi" v kategoriích: právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, bankovnictví a finance a pracovní právo.
Weinhold Legal dosáhla významné hodnocení v mezinárodních průvodcích právnickými kancelářemi, jako jsou např.
Legal 500, Chambers and Partners, IFLR, atd. Pro podrobnější informace navštivte prosím naše webové stránky
http://www.weinholdlegal.com.

