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IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
Advokátska kancelária IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
poskytuje právne služby na slovenskom trhu od
roku 2008. Právnici pôsobiaci v advokátskej kancelárii majú skúsenosti s transakciami v domácom prostredí, ako aj s medzinárodným prvkom.
Zameriava sa najmä na oblasť insolvencie, transakcií, IT a duševné vlastníctvo, sporovú agendu,
súťažné právo a obchodné právo.

INSOLVENCIA
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. má bohaté skúsenosti v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií obchodných spoločností. V oblasti insolvenčného práva spolupracuje
s viacerými významnými bankami. Advokátska kancelária v súčasnosti administruje insolvenčné konania v celkovom objeme približne 240 miliónov eur.
V minulom roku poskytovala komplexné insolvenčné
a reštrukturalizačné poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby odliatkov určených pre
podvozky nákladných železničných vagónov s vyše
400 zamestnancami; komplexné poradenstvo pri
neformálnej reštrukturalizácii skupiny spoločností
tvoriacich jednu z najväčších personálnych agentúr
pôsobiacich na slovenskom trhu; komplexné insolvenčné a reštrukturalizačné poradenstvo pivovarníckej spoločnosti a komplexné insolvenčné a reštrukturalizačné poradenstvo spoločnosti vyrábajúcej rôzne
tipy samolepiacich etikiet.
Advokátska kancelária ďalej poskytovala insolvenčné
poradenstvo pri hroziacom konkurze lídra v oblasti
teplárenstva v Bratislave. V minulom roku taktiež zabezpečovala akvizíciu podniku špeciálneho strojárstva z konkurzu pre holding zastrešujúci obchodné

spoločnosti z odvetvia obranného a civilného priemyslu z Českej a Slovenskej republiky.
Prostredníctvom dcérskej spoločnosti I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. vykonáva aj funkciu
konkurzných a reštrukturalizačných správcov s kanceláriami v Bratislavskom, Trenčianskom, Trnavskom,
Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Správcovská
kancelária v súčasnosti administruje približne 60 konkurzných a reštrukturalizačných konaní.

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Advokátska kancelária zaznamenala v roku 2015 významné úspechy najmä v oblasti súťažného práva, kedy
ako historicky prvá dosiahla úplný úspech v konaní na
Najvyššom súde SR o ochrane pred nezákonným zásahom zo strany PMÚ SR, a to tak v mene podnikateľa
u ktorého bola inšpekcia nezákonne vykonaná, ako aj
v mene jeho zamestnanca. V rámci zastúpenia klienta
pred Ústavným súdom SR sa súčasne podarilo prelomiť
rozporuplnú a nejednoznačnú judikatúru Najvyššieho
súdu SR ohľadom podmienok procesnej prípustnosti
žaloby o ochranu pred nezákonným zásahom zo strany
PMÚ SR z dôvodu rozporu s právom na prístup k súdu.
V roku 2015 advokátska kancelária poskytovala
právne poradenstvo z oblasti hospodárskej súťaži
viacerým popredným IT firmám podozrivým z kartelových dohôd, spoločnosti podnikajúcej v automobilovom priemysle a ďalším spoločnostiam vo vzťahu
ku koncentráciám.
Advokátska kancelária sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti súťažného práva organizovaním školení a spracú-
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vaním vnútorných postupov a predpisov pre klientov,
ako aj podieľaním sa na projekte vzdelávania justície
v oblasti súťažného práva ako partner projektu podporeného Európskou úniou a Ministerstvom spravodlivosti SR (www.arep.sk).

IT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
V oblasti IT práva poskytuje advokátska kancelária
komplexné právne poradenstvo viacerým spoločnostiam, ktoré sa radia medzi najväčších slovenských
poskytovateľov IT riešení a služieb, okrem iných sem
patrí jeden z najväčších softvérových domov na Slovensku; ďalej poskytovateľ softvérových riešení vyvíjajúci aplikácie pre podporu kartových transakcií,
systémov pre manažment siete platobných terminálov, vernostných systémov a systémov pre verifikáciu a smerovanie platieb prostredníctvom EFT POS
terminálov; spoločnosť popredného poskytovateľa
komplexných riešení IT infraštruktúr, informačnej bezpečnosti, riadenia IT služieb a softvérového vývoja;
alebo spoločnosť najväčšieho slovenského dodávateľa podnikových informačných systémov. Súčasne
naša kancelárie poskytuje poradenstvo aj rôznym
začínajúcim, ako aj už úspešnejším IT start-upovým
spoločnostiam.

KORPORÁTNE PRÁVO
Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne
služby súvisiace s korporátnou agendou obchodných
spoločností od zakladania spoločností, právne služby
pri ich činnosti, vnútorných procesoch a zmenách,
vrátane práva cenných papierov, až po ich likvidácie.
Medzi našich stálych klientov patria viaceré popredné
aj začínajúce IT spoločnosti, stredné a veľké developerské a investičné spoločnosti, spoločnosti pôsobiace v oblasti nákladnej prepravy a strojárenstva,
holding dovozcov a predajcov osobných vozidiel rôznych značiek, ako aj spoločnosti z oblasti energetiky,
odpadového hospodárstva a životného prostredia.
Pre korporátnych aj iných klientov poskytujeme tiež
komplexnú podporu v oblasti pracovného práva.
JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F.I.I.
advokát a partner

JUDr. Viktor Ewerling, PhD.
advokát a prokurista

V oblasti duševného vlastníctva poskytuje advokátska
kancelária právne služby niekoľkým vydavateľom printových médií a prevádzkovateľom rozhlasového vysielania.

M&A
V rámci transakčnej agendy advokátska kancelária
v roku 2015 zastrešila niekoľko významných transakcií, medzi inými komplexný nadnárodný predaj veľkých súborov nákladných železničných vozňov počas
ich prevádzky v objeme približne 85 miliónov eur, ako
aj akvizície niekoľkých ďalších podnikov, častí podnikov, prípadne obchodných spoločností v hodnote
približne 50 miliónov eur.

SPOROVÁ AGENDA
Kancelária IKRÉNYI & REHÁK zastrešuje niekoľko stoviek sporov z rôznych oblastí najmä občianskeho,
obchodného, insolvenčného a daňového práva. Súčasne poskytuje právnu podporu pri mimosúdnom
vymáhaní niekoľkých tisícov ďalších pohľadávok.
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