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WEINHOLD LEGAL POSKYTLA PORADENSTVÍ SKUPINĚ SARANTIS (ASTRID)
PŘI AKVISICI ZAHRNUJÍCÍ ZNÁMOU KOSMETICKOU ZNAČKU INDULONA

Praha (12. ledna 2018) - Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní

poradenství skupině SARANTIS, jednomu z předních evropských hráčů v oblasti kosmetiky a

výrobků pro domácnosti (v Česku např. kosmetická značky ASTRID, jejíž historie sahá až do

roku 1847), při akvisici slovenských a českých společností, díky níž SARANTIS přidává do svého

portfolia značek mj. známou slovenskou a českou kosmetickou značku INDULONA.

INDULONA patří mezi značky s jednou z nejdelších tradic – jde o velmi známou a oceňovanou

značku, která se pyšní sedmdesátiletou historií na česko-slovenském trhu. Jde o nepopulárnější

značku a číslo 1 v prodejích v kategorii péče o ruce jak v Česku, tak na Slovensku.

SARANTIS, jakožto společnost s veřejně obchodovanými akciemi, učinila o transakci prohlášení

pro investory, které je dostupné zde: https://ir.sarantis.gr/en/news/investors-press?item=1787

Námi poskytnuté právní služby při koupi slovenských a českých společností SANECA TRADE

(zahrnující příslušná práva duševního vlastnictví) zahrnovaly zejména poradenství při

strukturování transakce, právní prověrku (due diligence) pro kupujícího a vyjednávání smluvní

dokumentace podléhající slovenskému právu.

Tým Weinhold Legal vedl partner Daniel Weinhold, ve spolupráci s řídícím advokátem/of counsel

Dušanem Kmochem, řídícím advokátem Tomášem Čermákem a dalšími slovenskými a českými

právníky Weinhold Legal. Daniel Weinhold transakci komentoval: „Velmi rádi jsme asistovali při

transakci zahrnující jednu z nejslavnějších českých a slovenských kosmetických značek. Komplexní

způsob strukturování transakce byl pro nás neobyčejnou výzvu.“
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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.

Weinhold Legal v jubilejním desátém ročníku žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2017 pod záštitou ministra
spravedlnosti ČR a České advokátní komory byla v listopadu 2017 vyhlášena vítězem ocenění v kategorii Právo
obchodních společností.

Pro podrobnější informace navštivte prosím naše webové stránky http://www.weinholdlegal.com


