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JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Advokátní kancelář JŠK poskytla právní poradenství TGA Holdingu
vlastněnému Georgiosem Tavandzisem při prodeji společnosti Značky
Morava a dvou spřízněných společností GRAMES a Silverton novému
majiteli, společnosti CIDEM Invest.

TGA Holding je dynamická investiční společnost zabývající se akviziční činností a vyhledáváním
investičních příležitostí. Na českém trhu nepůsobí dlouho, přesto již nyní sdružuje několik
významných firem z různých odvětví. Primárně se zaměřuje na oblasti stavebnictví, developmentu,
gastronomie či zemědělství.
Společnost Značky Morava má 20 let zkušeností v oblasti dopravního stavitelství. Její hlavní
činností je realizace vodorovného dopravního značení, instalace silničních ocelových svodidel,
výroba a instalace svislého dopravního značení a dalších systémů zajišťujících bezpečnou
výstavbu sítě dálnic a silnic nejen v České republice, ale i na Slovensku.
„I přes velké vypětí sil jsme rádi, že transakce byla úspěšně dokončena. Chtěl bych poděkovat
celému týmu JŠK, TGA Holding, Značky Morava, Silverton i týmu Grames za vytrvalou spolupráci.
Novému majiteli společnosti CIDEM Invest přeji, aby navázal na dosavadní růst společností a
mnoho úspěchu v následujících letech,“ říká k transakci majitel TGA Holdingu pan Georgios
Tavandzis.
Transakční tým JŠK ve složení partner Tomáš Doležil, advokáti Daniel Pospíšil a Martin Vlk a
koncipient Jan Koprnický spolupracoval na straně prodávajícího ještě s advokátem Danielem
Marouškem. Kupujícího zastupovali kolegové z advokátní kanceláře HLADKY.LEGAL pod vedením
Lucie Hladké.
Tomáš Doležil komentoval transakci následovně: „Byl to dlouhý a náročný proces, protože obě
strany měly svou jasnou představu o podmínkách transakce. Nakonec se podařilo vše sladit a
prodej úspěšně realizovat. Těší nás, že jsme mohli být u takto významné transakce.“

O JŠK
JŠK je středně velká advokátní kancelář poskytující služby klientům ve všech oblastech
obchodního práva, zejména v oblastech M&A, financí a bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví,
nemovitostí a energetiky. Kancelář působí na českém trhu již více než šestnáct let a mezi její
klienty patří banky, pojišťovny, private equity fondy a nadnárodní korporace, stejně jako středně
velké podniky a individuální investoři.
JŠK je členem unikátní sítě obdobně specializovaných advokátních kanceláří PONTES,
která zahrnuje advokátní kanceláře z většiny zemí střední a východní Evropy. V současnosti
působí členové PONTES v Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Praze, Sofii, Varšavě a Vídni.
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