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Transakčné poradenstvo EY získalo tri ocenenia Mergermarket M&A


ocenenie CEE Financial Adviser of the Year 2017 (Finančný poradca roka 2017 pre oblasť
strednej a východnej Európy) už tretíkrát za posledné štyri roky,



ocenenie Accountancy Firm of the Year in Europe (Účtovná firma roka v Európe) už siedmykrát
za posledných osem rokov,



ocenenie European Mid-Market M&A Adviser of the Year (Poradca roka v oblasti fúzií a akvizícií
pre európske stredne veľké podniky) po prvýkrát.

Bratislava, 20. december 2017: Transakčné poradenstvo EY (TAS) dostalo ocenenie CEE Financial
Adviser of the Year 2017 počas slávnostného udeľovania cien v Londýne od Mergermarket,
nezávislej agentúry poskytujúcej spravodajstvo a informácie v oblasti fúzií a akvizícií (M&A).
Ocenenia agentúry Mergermarket M&A predstavujú najprestížnejšie vyznamenanie v oblasti
transakcií v Európe. Spoločnosť EY získala spomínané ocenenie už v rokoch 2016 a 2014.
EY TAS bolo vyhlásené aj ako Accountancy Firm of the Year in Europe siedmykrát v priebehu posledných
ôsmich rokov. EY toto ocenenie získalo aj v rokoch 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2010.
Prvýkrát na udeľovaní cien EY TAS dostalo aj ocenenie European Mid-Market M&A Adviser of the Year.
Divízia TAS sa dlhodobo teší z uznania za budovanie dôveryhodných vzťahov s vedúcimi pracovníkmi
spoločností, v rámci ktorých vždy poskytuje vysokokvalitné audity a výnimočné klientské služby, pričom
má stále na zreteli cieľ EY – budovať lepšie fungujúci svet. „Model práce v rámci EY siete je silne
založený na spolupráci medzi jednotlivými krajinami a regiónmi. Získané ocenenia sú dôkazom toho, že
tento model má perspektívu v geografickom aj ekonomickom prostredí kde poskytujeme naše služby“,
hovorí Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovenku a partner oddelenia TAS v spoločnosti EY.
„Poradenské služby EY v oblasti Fúzií a Akvizícii v regióne CEE, kam patri aj Slovensko, získali znovu
vysoký kredit. Cely región je pre investorov v súčasnosti veľmi atraktívny a spolupráca kolegov z EY
naprieč celým regiónom prináša klientom zaujímavé transakčné príležitosti,“ zhodnotil Peter Demský,
Associate Partner na oddelení TAS v spoločnosti EY.
EY TAS má zastúpenie v 22 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy (CSE), kde sa môže oprieť
o znalosti svojich 590 transakčných odborných pracovníkov. Za posledných sedem rokov sa počet
odborníkov EY s kvalifikáciou v oblasti M&A v regióne CSE zvýšil z 20 na 85. Spomínané ceny svedčia
o poprednom postavení EY v Európe a zároveň korunujú úspešný rok 2017, ktorý EY TAS dosiahlo
v regióne CSE.
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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. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach www.ey.com.
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