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Weinhold Legal asistovala Benson Oak Capital a dalším vlastníkům při 
prodeji Klikpojisteni.cz 

 

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství akcionářům společnosti 

Klikpojisteni.cz, a.s., včetně investiční skupiny Benson Oak Capital, v souvislosti s prodejem 

100 % podílu v Klikpojisteni.cz, a.s. Kupujícím byla společnost, jejíž majoritním vlastníkem je 

TA Associates, globální leader v oblasti private equity, a minoritním vlastníkem je společnost 

MCI EuroVentures, fond investující do technologií. Klik je lídrem v oblasti online distribuce 

pojištění v České republice a na Slovensku. Jeho klienti jsou schopni transparentně porovnávat 

ceny různých pojištění online. Benson Oak (založený v roce 1991) je nejstarší investiční butik 

na českém a slovenském trhu. Benson Oak Capital investuje do rizikového a soukromého 

kapitálu od roku 2001. 

 

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek spolu s advokátem Vladimírem Petráčkem 

a advokátním koncipientem Janem Čermákem. 

 

Bližší informace o transakci např.: businesswire.com, E15, lupa.cz nebo Roklen24.cz. 

________________________________________________________________ 
 
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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