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PwC a Booz & Company definitívne spájajú sily 
 
New York, 3. apríla 2014 – Poradenská spoločnosť PwC dnes s potešením oznamuje, že spojenie so 
spoločnosťou Booz & Company bolo úspešne zavŕšené. Spoločnosť Booz & Company získala všetky 
povolenia regulačných orgánov na zlúčenie s PwC a stala sa oficiálnou súčasťou siete PwC. Všetky 
podmienky ukončenia transakcie boli splnené. 
 
Pri tejto príležitosti si spoločnosť Booz & Company zmenila meno na Strategy& (číta sa ako: Strategy 
and). Toto nové meno, ktoré sa bude používať spolu s menom a značkou PwC, vyjadruje úspešnosť 
v oblasti strategických konzultácií, ktorú Booz & Company prináša do siete PwC, ako aj výhody, ktoré 
prináša transakcia všetkým klientom a zainteresovaným stranám. Z dôvodu zmeny vlastníctva nebude 
po uplynutí krátkeho prechodného obdobia Booz & Company oprávnená používať meno Booz.  
 
Pri uvítaní členov tímu Strategy& ako súčasti siete PwC, Dennis Nally, výkonný riaditeľ 
PricewaterhouseCoopers International, povedal: 
„Dnešný deň je pre PwC, jeho klientov a zainteresované strany veľmi významný. Firmy čelia 
bezprecedentným, rušivým hrozbám a nevyhnutne potrebujú správnu stratégiu a potenciál na ich 
zdolanie. PwC a Strategy& spoločne spĺňajú túto požiadavku –prinášajú našim klientom a vlastníkom  
mimoriadnu hodnotu, pracovné príležitosti v nich lákajú kvalifikovaných ľudí a pomáhajú organizáciám 
po celom svete rozvíjať svoje schopnosti v globálnom meradle.” 
 
„Zlúčenie PwC and Strategy& umožní PwC stať sa priekopníkom pri zavádzaní zmien charakteru 
globálnej poradenskej činnosti,” dodal Dennis Nally.  
 
„Sme radi, že sa môžeme spojiť s PwC, poprednou globálnou sieťou organizácií poskytujúcich 
odborné poradenstvo, pretože toto spojenie nám umožní ponúknuť našim klientom ako aj našim 
ľuďom väčšie, rozsiahlejšie a lepšie príležitosti pre prepojenie stratégie s jej reálnym dopadom,” 
uviedol Cesare R. Mainardi, CEO Strategy&. 
 
„Strategy& prináša do rozsiahleho a obsažného portfólia expertných poradenských služieb PwC 
storočné dedičstvo z oblasti praktického strategického poradenstva. Počnúc „dňom jeden” vieme z 
jedného kontaktného miesta splniť požiadavky klienta na poskytnutie komplexného súboru služieb, od 
vypracovania stratégie po jej realizáciu. Získali sme meno, vážnosť, zdroje a overené skúsenosti na 
to, aby sme organizáciám vo svete pomáhali pri každom kroku na ich ceste od stratégie k dosiahnutiu 
výsledkov. Je to vzrušujúca výzva.” 
 

mailto:zuzana.sehnalova@sk.pwc.com
mailto:margaret.kashmir@strategyand.pwc.com
mailto:mike.davies@uk.pwc.com


2 
 

Predsedom správnej rady PwC Strategy& bude Tony Poulter, partner PwC a globálny líder pre 
konzultačné služby. Cesare Mainardi bude generálnym riaditeľom (CEO) Strategy&. V uplynulých 
dvoch rokoch bol CEO v spoločnosti Booz & Company. 
 
Bližšie informácie nájdete na stránke www.strategyand.pwc.com.   
 
Poznámky vydavateľom:  
 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 
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