
Či už sa chystáte začať podnikať v Slovenskej 
republike, alebo tu už úspešne podnikáte, vaše 
rozhodnutia budú podliehať právnym predpisom, 
ktoré upravujú právo obchodných spoločností.

Ak chcete mať istotu, že tieto právne predpisy 
stopercentne dodržiavate a maximálne využívate na 
efektívne plnenie svojich plánov, mali by ste vyhľadať 
pomoc našich skúsených právnikov. Tí vám odporučia 
riešenie, ktoré najlepšie zodpovedá vašim potrebám.

Naši právnici vám odborne poradia vo všetkých oblastiach 
práva obchodných spoločností, vrátane:

 • zakladania všetkých foriem obchodných spoločností 
(napr. európskych spoločností, akciových spoločností, 
spoločností s ručením obmedzeným, verejných 
obchodných spoločností, komanditných spoločností) 
a organizačných zložiek domácich a zahraničných 
právnických osôb,

 • zmien v už existujúcich obchodných spoločnostiach 
(napr. zmeny konateľov, členov predstavenstva 
a členov dozornej rady, zmeny sídla spoločnosti, 

obchodnej firmy, predmetu podnikania alebo 
akékoľvek iné zmeny zakladateľskej listiny, 
spoločenskej zmluvy alebo stanov spoločnosti),

 • zvýšenia a zníženia základného imania 
uskutočneného v najrôznejších formách (napr. 
peňažnými alebo nepeňažnými vkladmi, upisovaním 
akcií a/alebo započítaním pohľadávok),

 • reštrukturalizačných projektov, vrátane zlúčení, 
rozdelení, splynutí, premien, právnej formy, možnosti 
výkupu akcií menšinových  akcionárov, predaja 
podniku alebo jeho časti, poradenstva týkajúceho sa 
právnych aspektov finančnej reštrukturalizácie,

 • právnych riešení pre holdingové štruktúry, vrátane 
vypracovania správ o vzťahoch medzi spriaznenými 
osobami a ovládacích zmlúv,

 • akvizičných právnych previerok a súvisiacich právnych 
poradenských služieb, návrhov zmlúv o prevode 
obchodného podielu, pomoci pri registračných 
konaniach v obchodnom registri atď.,

 • komplexnej právnej asistencie pri likvidácii  
a konkurznom konaní.

Obchodné právo a právo  
obchodných spoločností
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