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Weinhold Legal asistovala AccorInvest s českými právními aspekty při akvizici 

hotelové skupiny Orbis (značky ibis, Novotel a Mercure) 

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství pro společnost AccorInvest Group S.A. 

(Francie) v souvislosti s českými právními aspekty multi-jurisdikčního projektu - pořízení 85,8% akcií 

společnosti Orbis S.A., vlastníka a provozovatele 73 hotelů s 14 tisíci pokojů v 6 zemích, od společností 

Accor S.A. a Accor Polska sp. z o.o. Akvizice bude realizována formou veřejné nabídky. Accor uvedl 

hodnotu transakce ve výši 1,06 miliardy EUR (nabídka bude vyhlášena za cenu 115 PLN za akcii, což 

odpovídá výtěžku pro Accor ve výši 4,55 mld. PLN, což odpovídá částce cca 1,06 mld. EUR). Po této 

akvizici bude portfolio společnosti AccorInvest zahrnovat více než 900 hotelů se 135 tisíci pokojů, 

s celkovými výnosy přesahujícími 4 miliardy EUR.  

 

Tým Weinhold Legal vedli partneři Daniel Weinhold (korporátní a akviziční aspekty) a Pav Younis 

(nemovitostní aspekty) ve spolupráci s vedoucími advokáty Dušanem Kmochem a Vladimírem Petráčkem.   

 

Bližší informace o transakci např. Accorinvest,  Accor nebo Global Legal Chronicle. 

 

 

________________________________________________________________ 
 
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 2019, který se koná pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní 

komory vyhlášena jako "Vysoce doporučovanými kancelářemi" v kategoriích právo obchodních společností, fúze a 

akvizice, česká firma na mezinárodních trzích a mezi "Doporučovanými kancelářemi" v kategoriích: právo 

hospodářské soutěže, bankovnictví a finance, kapitálové trhy, developerské a nemovitostní projekty, duševní 

vlastnictví, právo informačních technologií, pracovní právo, daňové právo, řešení sporů a arbitráže, telekomunikace 

a média a restrukturalizace a insolvence. Weinhold Legal dosáhla významné hodnocení v mezinárodních průvodcích 

právnickými kancelářemi, jako jsou např. Legal 500, Chambers Europe and Chambers Global, IFLR, atd.                        

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