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Weinhold Legal radila společnosti LitFin v souvislosti se vstupem strategického 
investičního partnera  

 

Weinhold Legal poskytovala právní poradenství v souvislosti se vstupem strategického investičního 

partnera do společnosti LitFin.  

Společnost LitFin je předním poskytovatelem litigačního financování a řadí se v této oblasti po několika 

málo letech již mezi významné celoevropské hráče. Obecně LitFin hradí náklady související se soudním 

sporem za podíl na úspěšně vymožené částce. Angažuje se především ve sporech týkajících se náhrady 

škod způsobených porušením pravidel hospodářské soutěže a v technologických sporech.  

Do LitFin vstoupil strategický partner – fond ze Spojených států amerických, který investuje výhradně do 

odvětví soudních sporů. Jde o jeden z nejprestižnějších fondů v této oblasti. Ve správě má sumu 

přesahující jednu miliardu dolarů.  

Maroš Kravec, řídící partner LitFin, k naší spolupráci řekl: „Weinhold Legal jsou s námi od počátku naší 

existence a pomáhali nám růst až po současnou investici, jejíž objem je v nižších desítkách milionů dolarů. 

Zároveň nás podporovali i v jedné z našich dlouhodobých mezinárodních kauz, kdy jsme na začátku 

června uzavřeli s jednou z největších nadnárodních korporací svého druhu první settlement.“ 

Tým Weinhold Legal vedli Martin Lukáš a Tomáš Čermák ve spolupráci s Karin Konečnou. 

 

Bližší informace zde: cc.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 několika desítek vysoce kvalifikovaných právníků. Weinhold Legal dosáhla významné 
hodnocení v mezinárodních průvodcích právnickými kancelářemi, jako jsou např. Legal 500, Chambers Europe and 
Chambers Global, IFLR, atd. Dále se advokátní kancelář Weinhold Legal v žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2021 
umístila v 15 kategoriích.  
Pro podrobnější informace navštivte prosím naše webové stránky http://www.weinholdlegal.com. 

 

https://litfin.capital/cs/litfin-domu/
https://www.weinholdlegal.com/cs/nas-tym/partneri/
https://www.weinholdlegal.com/cs/nas-tym/vedouci-advokati/
https://www.weinholdlegal.com/cs/nas-tym/dalsi-advokati-a-pravni-tym/
https://cc.cz/desitky-milionu-dolaru-na-soudy-s-kartely-i-applem-cesky-litfin-zaujal-az-ve-spojenych-statech/
http://www.weinholdlegal.com/

