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Weinhold Legal asistovala při prodeji KARA Trutnov

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství Ing. Zdeňku

Rinthovi při prodeji akcií společnosti KARA Trutnov, a.s., nejvýznamnějšího českého výrobce

kožené a kožešinové módy, skupině C2H investora Michala Mičky. KARA Trutnov je tradiční

českou značkou se 70 letou historií.

Poskytnuté právní služby při této transakci zahrnovaly zejména poradenství při strukturování

transakce, přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace a asistenci při uzavření transakce.

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek, ve spolupráci s vedoucím advokátem

Daliborem Šimečkem a advokátem Vladimírem Petráčkem.
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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 jubilejním desátém ročníku žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2017 pod
záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory v listopadu 2017 vyhlášena vítězem ocenění
v kategorii Právo obchodních společností. Weinhold Legal dosáhla významné hodnocení v mezinárodních
průvodcích právnickými kancelářemi, jako jsou např. Legal 500, Chambers and Partners, IFLR, atd. Britský magazín
ACQ ohodnotil Weinhold Legal jako Právnickou firmou roku v ČR pro oblast bankovního a finančního práva - 2017.
Od Acquisition International Award získala společnost ocenění v kategorii Právnická firma roku v ČR 2017 pro oblast
bankovního a finančního práva, pro oblast řešení sporů v oblasti obchodního práva v České republice a pro oblast
řešení sporů obecně.

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla také vybrána v rámci ocenění Finance Monthly Law Awards 2017 jako vítěz
v kategorii právo nemovitostí a infrastrukturních fondů – Právník roku v České republice. Dále v rámci ocenění
Lawyer Monthly Legal Awards 2017 získala ocenění v kategorii Corporate Governance – Právnická firma roku v
České republice a dále v kategorii ochrana osobních údajů – Právník roku ve Slovenské republice. Dále v rámci
ocenění Finance Monthly Global Awards 2017 získala ocenění v kategorii fúze a akvizice – Právník roku v České
republice.

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


