Tisková zpráva
Ambruz & Dark Deloitte Legal jmenovala dva nové partnery
Praha, 4. srpna 2015 – Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal se od září
rozroste o nové dva partnery. Lukáš Poddaný (38) povýšil na Associate Partnera, který
se specializuje zejména na právo obchodních společností, smluvní právo a zahraniční
investice v České republice. Aleš Kubáč (37) bude jmenován Associate Partnerem se
zodpovědností za oblast fúzí a akvizic, maloobchodu a energetiky.
Lukáš Poddaný pracuje v Ambruz & Dark Deloitte
Legal od roku 2003. Specializuje se zejména na právo
obchodních společností, smluvní právo a zahraniční
investice v České republice. Jako člen německé sekce
Deloittu poskytuje komplexní právní služby německy
mluvícím klientům. Mezi Lukášovy klienty patří mimo
jiné společnosti podnikající ve výrobním, zejména
automobilovém průmyslu, a dále v oblasti retailu.
V rámci Ambruz & Dark Deloitte Legal je také
odpovědný za rozvoj plzeňské pobočky kanceláře.
Aleš Kubáč je součástí advokátní kanceláře od roku
2002. Specializuje se na oblast fúzí a akvizic,
maloobchodu a energetiky. Aktivně řídil několik desítek
projektů fúzí a akvizic. Pokud jde o oblast
maloobchodu, Aleš Kubáč poskytuje právní služby
významným maloobchodním řetězcům v různých
oblastech – od převodů a nájmů prodejen, označování
výrobků, organizování spotřebitelských soutěží až po
úpravu vztahů mezi maloobchodníky a dodavateli. V
oblasti energetiky pomáhá při nastavení smluvních
vztahů mezi účastníky trhu, zajišťuje energetické
licence, radí nadnárodním společnostem se zahájením
aktivit v České republice a asistuje při realizaci
fotovoltaických projektů.
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