
 

Bratislava  |  Slovakia 
CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o. 
advokátska kancelária 
Jozefská 7, 811 06 Bratislava, Slovensko 
+421 948 075 487 | bratislava@ceeattorneys.com 
www.ceeattorneys.com 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 79702/B  
 
 
IČO: 47 237 856 
IČ DPH: SK2023433104 

CEE Attorneys 
Bratislava (Slovakia) 
Bucharest (Romania) 
Prague (Czech Republic) 
Warsaw (Poland) 
Vilnius (Lithuania) 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Vec: Rumunská advokátska kancelária BOANȚĂ, GÎDEI ȘI ASOCIAȚII sa pripojila k CEE 

Attorneys  

Dátum:  1. september 2016 

Vydal:   CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o., advokátska kancelária 

Kontakt: Ing. Polina Kulikova, Marketing & BD Executive 

  M: + 420775886704, E: polina.kulikova@ceeattorneys.com   

 

Rumunská advokátska kancelária BOANȚĂ, GÎDEI ȘI ASOCIAȚII („BG&A“) sa k 1. Septembru 2016 stala 

novým členom CEE Attorneys, medzinárodne stredo- a východoeurópskej advokátskej kancelárie, 

ktorá má v súčasnosti svoje zastúpenie v Českej republike, Poľsku, Litve a na Slovensku. 

BG&A patrí k najvýznamnejším rumunským advokátskym kanceláriám a je uvádzaná na popredných 

pozíciách v prestížnom rebríčku Legal 500 pre oblasť korporátneho práva, fúzie a akvizície, riešenie 

sporov a práva nehnuteľností. 

„Pripojením sa k CEE Attorneys sme sa stali súčasťou ambicióznej a rýchlo sa rozvíjajúcej medzinárodnej 

advokátskej kancelárie a teší nás, že sa môžeme podeliť o svoje skúsenosti a znalosti s cieľom 

poskytovať skutočne len tie najlepšie služby. V dnešnej dobe sa podstatná časť biznisu našich klientov 

nachádza v zahraničí; vo všeobecnosti veľké množstvo obchodných spoločností podlieha trendu 

globalizácie. Preto je z môjho pohľadu dôležité s týmto trendom držať tempo,“ okomentoval spojenie 

Sergiu Gidei, partner BG&A. 

Lukáš Petr, partner pražskej pobočky CEE Attorneys, doplňuje: „Rumunsko patrí s rastúcim počtom 

zahraničných investícii a prítomnosti veľkých medzinárodných spoločností k najrýchlejšie sa 

rozvíjajúcim sa ekonomikám v EÚ. Rozhodnutie expandovať na rumunský trh je preto úplne v súlade 

s firemnou stratégiou a sme radi, že môžeme privítať našich nových kolegov.“ 

Andrzej Szmigiel, partner CEE Attorneys vo Varšave priznáva že: „Cezhraničná spolupráca je náročná a 

vyžaduje zvýšenú zodpovednosť od tých, ktorí ju vykonávajú. Napriek tomu som presvedčený, že 

konečná prítomnosť kancelárie vo všetkých stredo- a východoeurópskych jurisdikciách prinesie 

podstatné výhody pre našich klientov, ktorí nehľadajú len spoľahlivých právnych zástupcov v rámci 

svojich medzinárodných aktivít, ale aj nové príležitosti na ďalších európskych trhoch.“ 

CEE Attorneys, založená 1. marca 2015 spojením advokátskych kancelárii z Českej republiky a 

Slovenska, sa týmto ďalej rozvíja a posilňuje svoju pozíciu v regióne strednej a východnej Európy. 

Momentálne pôsobí v piatich krajinách a ponúka špičkové služby viac ako päťdesiatich právnikov 

v desiatich jazykoch. V blízkej budúcnosti CEE Attorneys plánuje ďalšiu expanziu v rámci regiónu. 


