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Jan Frey se specializuje na oblast fúzí a akvizic, právních auditů a právních due diligence šetření. 
V oblasti akvizic a prodejů se v uplynulých letech účastnil několika transakcí jak na straně 
prodávajících, tak kupujících, zejména v odvětvích farmaceutického, automobilového, strojírenského 
a potravinářského průmyslu. 

V roce 2015 absolvoval za podpory naší advokátní kanceláře stáž u renomované advokátní kanceláře 
Slaughter & May v Londýně. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři 
Clifford Chance a další významné české advokátní kanceláři. 

Transakce 

 poradenství české a slovenské finanční skupině v souvislosti s akvizicí sítě lékáren v Srbsku   
 poradenství českému orgánu místní správy v souvislosti s dlouhodobým pronájmem lyžařského areálu soukromému 

provozovateli   
 poradenství českému private equity fondu v souvislosti s akvizicí předního výrobce součástí zařízení pro energetický, 

petrochemický a dopravní průmysl, který dodává součásti předním světovým výrobcům generátorů a turbín, energetickým 
společnostem, teplárnám a výrobcům dieselových motorů 

 poradenství české energetické skupině v souvislosti s akvizicí společnosti zabývající se navrhováním profesionálních 
osvětlovacích systémů   

 poradenství největšímu a druhému nejstaršímu nakladatelství v Čechách v souvislosti s akvizicí nejstaršího nakladatelství v 
Čechách      

 poradenství mezinárodní společnosti zabývající se zpracováním odpadu v souvislosti s akvizicí české obchodní společnosti 
provozující tři závody na zpracování odpadu ve středních Čechách   

 poradenství českému výrobci střešních nosičů při akvizici eloxovny v severních Čechách 
 poradenství největšímu českému nakladatelství dětské literatury při akvizici českého nakladatelství vlastnícímu licenci k dílům 

Jo Nesba 
 poradenství německé automobilové skupině při prodeji podílu v předním českém výrobci konektorů, plastových dílů, 

stříhaných kontaktů a dílů pro automobilový průmysl a elektroniku 
 poradenství významnému českému nakladatelství při akvizici knižní divize významného mezinárodního nakladatelství 

zastřešující licence k produktům oblíbených dětských postaviček 
 poradenství soukromému investorovi při akvizici známého brněnského minipivovaru  
 poradenství významnému private equity fondu při akvizici společnosti specializující se na analytické služby a klinické studie 

při vývoji a výrobě nových léčivých přípravků 
 poradenství globální strojírenské skupině při prodeji průmyslového areálu v Praze soukromému investorovi 
 poradenství české skupině při akvizici 100% podílu ve významném vlastníku zemědělské půdy na severní Moravě 

a ve Slezsku 
 poradenství českému investorovi při akvizici 100% podílu v tuzemském výrobci klempířských systémů a jednom z největších 

specializovaných prodejců střešních materiálů 
 poradenství provozovateli jedné z nejvíce frekventovaných českých domén při akvizici minoritního podílu vlastních akcií 

od dvou minoritních akcionářů 
 poradenství soukromému investorovi při prodeji podílu ve společnosti vlastnící projekt větrných elektráren v severních 

Čechách 
 poradenství při akvizici minoritního podílu v holdingové společnosti kontrolující společnosti dceřiné společnosti založené za 

účelem realizace a provozování projektu chovu jeseterů v Ruské federaci; součástí transakce bylo i dluhopisové financování 
kupujícím a příprava podmínek pro vstup klienta do společnosti 

 poradenství prodávajícímu při prodeji 100% podílu na významném producentu potravinových doplňků 
 poradenství globální farmaceutické společnosti při vytvoření společného podniku a souvisejícím převodu health care divize do 

společného podniku; transakce byla lokální částí globální transakce zahrnující vytvoření consumer health joint ventures 
ve více než stovce jurisdikcí 

 poradenství významnému private equity fondu při prodeji lékařských pracovišť v České republice 
 poradenství jedinému společníku při prodeji 100% podílu ve společnosti zabývající se konstrukcí a výrobou kontrolních 

a měřících přípravků, cubingů a měřících a montážních pracovišť zejména v oblasti automobilového průmyslu 
 poradenství významnému českému nakladatelství při akvizici významného vydavatele knižní literatury v České republice 



 

 
 

a na Slovensku 
 poradenství vlastníkům při prodeji společnosti poskytující komplexní služby v projektové přípravě, výrobě, výstavbě 

a následném servisu investičních celků s náročnými technologiemi a vysokou kvalitou prostředí (čisté prostory) 
 poradenství významnému českému producentovi potravinářských výrobků při akvizici rumunské společnosti vlastnící známou 

ochrannou známku používanou pro paštiky a další výrobky na rumunském trhu 
 poradenství českému výrobci střešních nosičů při akvizici 100% obchodního podílu ve společnosti poskytující komplexní 

služby v oblasti předúpravy povrchu a práškového lakování kovových dílů jedno nebo dvouvrstvým lakem v maximální kvalitě 
 poradenství globální strojírenské skupině při prodej části závodu zabývající se výrobou, servisem a prodejem náhradních dílů 

k důlnímu zařízení  
 poradenství globální skupině při koupi části podniku závodu zabývajícího se kompletováním a logistikou předplacených SIM 

karet a telefonů 
 poradenství českému klientovi při akvizici 100% akcií významného producenta koksu v České republice 
 poradenství španělskému výrobci ventilátorů a rekuperačních jednotek při akvizici významného distributora ventilátorů 

a rekuperačních jednotek v České republice 
 poradenství rakouskému výrobci dílů do nákladních automobilů při akvizici české společnosti zabývající se výrobou 

brzdových systémů do nákladních automobilů 
 poradenství investorovi při akvizici jednoho z největších distributorů automobilových náhradních dílů v České republice 
 poradenství akcionářům předního výrobce wifi routerů při prodeji akcií zahraničnímu investorovi 
 poradenství akcionáři při prodeji akcií předního výrobce vodovodních baterií a koupelnových doplňků 
 poradenství německému investorovi při akvizici společnosti zabývající se vývojem, konstrukcí, výrobou a prodejem 

elektromechanických prvků pro automobilový průmysl, elektroniku a elektrotechnický průmysl 
 poradenství akcionářům při prodeji akcií ve společnosti zabývající se výrobou a prodejem elektronických součástek 
 poradenství akcionářům při prodeji společnosti vyrábějící nápojové směsi zahraničnímu investorovi 
 poradenství investorovi při akvizici nakladatelství odborné literatury 
 poradenství holdingové společnosti při prodeji dceřiné společnosti zabývající se výrobou parních turbín korejskému 

investorovi 
 poradenství významnému českému výrobci elektrické energie ve sporu s minoritními akcionáři o neplatnost usnesení valné 

hromady o výkupu akcií minoritních akcionářů 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora 

Jazyky 

český, anglický, norský 

Vzdělání 
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