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Marek Lošan se specializuje se na oblast fúzí a akvizic, private equity/venture capital, právní audity 
a právní due diligence, daňové plánování, dále na různé komplexní projekty v oblasti nemovitostí 
a také na právní služby privátní klientele. Je také spoluodpovědný za poskytování právního 
poradenství německy mluvícím klientům. Mezi jeho klienty patří významní němečtí, rakouští, 
ale i američtí investoři působící v České a Slovenské republice, řada společností patřících do žebříčku 
Czech Top 100, ale i soukromé osoby z řad nejúspěšnějších a nejbohatších Čechů a Slováků. 
 
V oblasti akvizic a prodejů se v uplynulých několika letech účastnil řady transakcí jak na straně 
prodávajících, tak kupujících, zejména v odvětvích automobilového průmyslu, stavebnictví a private 
equity. 
 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval téměř deset let v předních mezinárodních právních a poradenských firmách 
působících na českém trhu (PricewaterhouseCoopers, Beiten Burkhardt a také více než pět let pro White & Case). 
 
Doporučení mezinárodních publikací 
 
Prestižní publikace European Legal Experts 2009 jej označila jako doporučovaného odborníka v České republice pro oblast akvizic 
nemovitostí. 
 
Projekty 
 
 poradenství při spojení dvou významných pojišťoven v několika zemích střední a východní Evropy v hodnotě 5,1 mld. EUR 
 poradenství přednímu zahraničnímu investorovi s celosvětovou působností při realizaci greenfield projektu v severních Čechách 

v oblasti oprav a repasování turbín 
 poradenství nadnárodnímu výrobci elektronických zařízení pro automobilový průmysl v souvislosti s akvizicí české dceřiné 

společnosti významných mezinárodních výrobců automobilových náhradních dílů 
 poradenství významnému německému institucionálnímu private equity investorovi v souvislosti s právní prověrkou českých 

a slovenských dceřiných společností mezinárodního výrobce těsnících systémů a výrobků z technické pryže a termoplastických 
elastomerů především pro automobilový průmysl 

 poradenství prodávajícím společníkům předního českého výrobce dopravníků třísek, filtračních zařízení a kontejnerů na třísky 
při prodeji jejich 100 % podílu 

 poradenství německému finančnímu investorovi při akvizici české společnosti zabývající se výrobou žárovzdorných výrobků 
a surovin 

 poradenství německému investorovi při výstavbě fotovoltaických elektráren v České republice 
 poradenství německému investorovi při akvizici části podniku včetně nemovitostí z insolventního řízení v oblasti výroby návěsů 

pro nákladní automobily 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
Rusko-česká smíšená obchodní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický, německý, ruský 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1997), titul Mgr. 
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