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Poradenská spoločnosť EY na Slovensku poverila Josefa
Dobřichovského vedením na oddelení transakčného poradenstva
Bratislava, 17. júl 2019 - Josef Dobřichovský sa stal partnerom na oddelení
transakčného poradenstva so špecializáciou na due diligence služby a M&A podporu
pri akvizíciách. Josef má dlhoročné skúsenosti s transakčným poradenstvom
a akvizičnými projektami.
V EY v Českej republike a na Slovensku pôsobí od roku 2004 a patrí medzi zakladajúcich
členov tímu zameraného na transakčné poradenstvo. „Vymenovanie Josefa Dobřichovského
do tejto pozície je významným krokom pre oddelenie transakčného poradenstva, kde môže
uplatniť svoje dlhoročné skúsenosti v EY,“ hovorí Matej Bošňák, vedúci partner EY na
Slovensku.
Josef má mnoho zahraničných skúseností. Viedol projekty due diligence nielen na Slovensku
a v Českej republike, ale aj v Nemecku, Rakúsku, Anglicku, Holandsku, na Ukrajine, v Rusku
a v ďalších rusky hovoriacich krajinách a v krajinách strednej a východnej Európy. Je ženatý
a má dve dcéry. Vo voľnom čase sa venuje rodine a rád cestuje. Je absolventom City
University Business School v Londýne, držiteľom ACCA kvalifikácie a plynule hovorí anglicky,
nemecky a rusky.

Informácie o EY
EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu
a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a kvalitou služieb prispievame k budovaniu
dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, ktorých spája dôraz
na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos
k lepšie fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu.
Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst &
Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited
neposkytuje služby priamo klientom. Informácie o tom, akým spôsobom EY zhromažďuje a používa osobné údaje,
a opis práv, ktoré jednotlivci majú podľa predpisov o ochrane osobných údajov, sú dostupné prostredníctvom
webovej stránky ey.com/privacy. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach ey.com.

