»BIG DEAL«, mednarodno tekmovanje študentov s področja m&a transakcije
Projekt Big Deal, ki ga v Sloveniji organizira Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji
o.p., d.o.o., je tekmovanje mladih pravnikov s področja M&A transakcije. Tekmovanje je odprto za
študente prava iz vseh držav, kjer imajo sedež odvetniške družbe, članice Top-tier Legal Adriatica
(TLA) zveze, in sicer za študente iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in
Črne Gore. Tekmovanja, ki je letos prvič potekalo na regionalni ravni, sta se udeležili dve ekipi iz
Slovenije (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru), ekipa iz
Hrvaške (Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu), ekipa iz Bosne in Hercegovine (Pravna fakulteta
Univerze v Sarajevu), tri ekipe iz Srbije (Pravna fakulteta Univerze v Beogradu, Kragujevcu in Novem
Sadu) in ekipa iz Makedonije (Pravna fakulteta Univerze v Skopju). Pod mentorstvo odvetnice mag.
Martine Sever iz Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji so barve Pravne fakultete
Univerze v Ljubljani letos uspešno zastopali študentje Nebojša Vučković, Martin Čarni, Maja Šipek in
Andraž Aš. Mentorica ekipe Pravne fakultete Univerze v Mariboru je bila odvetnica Vida Kovše iz iste
odvetniške družbe.
Projekt Big deal daje študentom priložnost, da pobližje spoznajo delo odvetnika na M&A transakciji,
ki je sestavni del odvetniškega dela v večjih odvetniških družbah s področja gospodarskega prava.
Naloga študentov na letošnjem tekmovanju je bila opraviti skrbni pregled poslovanja družbe TLA
Slovenija (due diligence) in pripraviti o tem poročilo (due diligence report). Študentje so imeli mesec
dni časa (od 15. septembra do 15. oktobra), da temeljito preučijo 18 dokumentov izmišljene družbe
TLA Slovenija (statut, skupščinske sklepe, pogodbe, tožbe, izpiske iz zemljiškega registra, bilance),
uporabijo vse svoje znanje, ki so ga pridobili pri študiju, predvsem pri predmetih s področja
gospodarskega prava, in v pisnem poročilu svojo stranko, kupca poslovnega deleža, opozorijo na
rizike, ki jim utegne biti izpostavljen z nakupom poslovnega deleža v družbi TLA Slovenija. Na podlagi
tega poročila so študentje pripravili osnutek pogodbe o nakupu poslovnega deleža (Share Purchase
Agreement). Svoje pisne izdelke so študentje predstavili na ustnem delu tekmovanja, ki je 20. in 21.
oktobra 2015 potekalo v Zagrebu, na sedežu Odvetniške družbe Šavorič in partnerji. Tako kot pisni
del tekmovanja, je tudi ustni del potekal v angleškem jeziku.
Štiri najvišje uvrščene ekipe ustnega dela tekmovanja, ekipe iz Zagreba, Ljubljane, Beograda in
Skopja, so se 04. decembra 2015 pomerile v polfinalnem tekmovanju, ki je potekalo na sedežu
Odvetniške družbe Janković Popović Mitić v Beogradu, ki je tudi sicer pobudnik tega tekmovanja.
Naloga polfinalistov je bila, da v 90 minutah prilagodijo obstoječi osnutek pogodbe o nakupu
poslovnega deleža spremenjenim okoliščinam transakcije, s katerimi so se študenti seznanili na dan
tekmovanja. Najboljši ekipi v polfinalu, zagrebška in ljubljanska ekipa, sta se v finalnem delu
tekmovanja pomerili v pogajanjih za delničarski sporazum (Shareholders' Agreement), ki so ga nato
tudi ubesedili. Zmaga v finalu je pripadla zagrebški ekipi, študentje ljubljanske fakultete so tako
zasedli drugo mesto na tekmovanju. Obe ekipi sta v pogajanjih pokazali izjemno znanje
gospodarskega prava, pa tudi zelo zrel, metodičen in visoko strokoven pristop k reševanju zapletenih
situacij.
Osnovna ideja Big Deal projekta je omogočiti študentom, da znanje, ki so ga pridobili na pravni
fakulteti, uporabijo pri reševanju praktičnega primera, s katerim se bodo srečali tudi pri delu v
odvetniški pisarni s področja gospodarskega prava. Pri tem jih usmerjajo tako profesorji, kot tudi
odvetniki Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, ki z njimi delijo svoje dragocene

strokovne izkušnje. Nagrada za uspešno udeležbo na tekmovanju pa niso le pridobljena praktična
znanja, temveč tudi praksa v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji; le za najboljše pa
je odprta možnost nadaljnjega kariernega razvoja znotraj pisarne.
Letošnja ekipa ni pokazala le visokega strokovnega znanja, ki je pogoj za delo na tovrstnih
transakcijah, temveč tudi sposobnost soočiti se s kočljivimi situacijami, ki se lahko pojavijo pri
timskem delu. Iz skupine posameznikov je tako nastala srčna ekipa, ki je delovala kot eno. Vsi člani
ekipe so aktivno sodelovali v finalnih pogajanjih, si podajali argumente in se dopolnjevali. In to je
resnično zmaga, ki šteje.
Kaj so o svoji izkušnji povedali letošnji tekmovalci?
Mednarodno tekmovanje BIG DEAL predstavlja edinstveno priložnost za študente pravnih fakultet, da
se seznanijo s potekom združitve oziroma prevzema podjetja v praksi. Neposreden vpogled v strukturo
in postopek transakcije že v času študija se mi zdi izjemno dragocena pridobitev, ki pravočasno razširi
obzorja, nudi možnost uporabe pridobljenega znanja in občutek dela v odvetniški pisarni. Odvetniška
družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji si prizadeva, da v luči “fair play-a” vodi in usmerja
tekmovalce, kar pa v znatni meri prispeva k nepozabni izkušnji, znanju in razvoju. Seveda ne smem
pozabiti na družabni vidika tekmovanja. BIG DEAL ni le tekmovanje pravnih fakultet, organizirano s
strani TLA zavezništva. Gre za celoten projekt, kjer smo študentje poleg znanja pridobili tudi številna
poznanstva, ki nam bodo krojila tako zasebno, kot tudi poklicno življenje.
Nebojša Vučković
Tekmovanje Big Deal nedvomno predstavlja edinstveno izkušnjo in priložnost, ki je študentom prava
na voljo le redko. V veliko veselje mi je bilo, da sem imel že kot študent možnost spoznati teorijo in
prakso pravnega področja, ki je v gospodarstvu izjemno pomembno, vendar pa v samem študiju žal
izjemno zapostavljeno. Prepričan sem, da smo vsi udeleženci tekmovanja pridobili neprecenljive
izkušnje in v razmeroma kratkem času osvojili veliko zelo pomembnega znanja, ki nam je drugače na
tej zelo zgodnji stopnji naše profesionalne poti večinoma nedostopno. Poleg tega pa projekt Big Deal
za sodelujoče prinaša tudi številne druge izjemno dragocene veščine izven izključno pravnega
področja. Omogoča nabiranje izkušenj glede timskega dela in usklajevanj pri zahtevnih vprašanjih, ko
reševanje problemov ni več individualna vrlina, ampak zahteva učinkovito sodelovanje celotne ekipe.
Na tem mestu gre zahvala vsem odvetniškim pisarnam, mentorjem in sotekmovalcem, da na področju
JV Evrope obstaja tekmovanje, ki vsaj na tem pravnem področju trenutno verjetno nima konkurence.
Andraž Aš
Tekmovanje Big Deal je bila edinstvena izkušnja. Čeprav je na fakulteti velika izbira moot courtov, pa
je to edina možnost že v času študija izkusiti M&A transakcijo. Skozi vse faze tekmovanja smo se
spopadli z različnimi izzivi, ki se pojavljajo tudi v resničnih M&A transakcijah. V predtekmovanju smo
morali narediti Legal Due Diligence Report in napisati SPA, ki smo ga nato v polfinalu morali
prilagoditi na podlagi spremenjenih okoliščin v družbi tarči, v finalu pa smo se nato pogajali o SHA.
Sicer je bilo potrebno v priprave na tekmovanje vložiti veliko časa, ampak na koncu se je izplačalo, saj
smo pri tem pridobili veliko znanj in izkušenj, ki nam bodo pomagala v prihodnosti. Vsekakor bi
sodelovanje na tekmovanju Big Deal priporočil vsakomur.
Martin Čarni

