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Основни области
Дружествено право
Сливания & Придобивания
Недвижими имоти
Съдебни процеси / Разрешаване на спорове
Международно търговско и транспортно право
Трудово право
Банково и Финансово право
Дружествено право / Сливания & Придобивания
Несъстоятелност и Саниране
Интелектуална собственост / Компютърно право
Конкурентно право / Търговия
Конкурентно право
Продажби
Данъчно право
Съответствие
Индивидуални клиенти
Договорно право
Aзиатското Бюро
Автобиография
От 1995г. до 2000г. Корнелия Драганова следва и завършва магистратура по право в СУ Св. Климент Охридски.
От 2001г. до 2004г. Корнелия Драганова завършва докторантура в областта на Правото на Европейския съюз в Австрия и е стипендиант на Австрийското Федерално
Министерство на Образованието, Науката и Културата.
През периода 1995г. – 2005г. тя специализира в множество квалификационни курсове в областта на Правото на Европейския съюз и в областта на социалните науки в
България, Германия и Австрия.
Между 2004г. и 2016г. Корнелия Драганова работи като консултант и адвокат за немски кантори в София. В началото на 2016г. Д-р Корнелия Драганова основава правна
кантора Д-р Корнелия Драганова & Колеги.
Корнелия Драганова е заклет преводач за и от немски език.
Тя участва като лектор в събития и през 2014г. е поставена от българското списание Business Lady Magazine сред топ 10 на дамите в правото в България.

Експертиза
Корнелия Драганова консултира български и чуждестранни клиенти в техните правни дела в България. Тя е била консултант на няколко големи инвестиционни проекта на известни
международни корпорации и в допълнение е предоставяла текущо правно обслужване на техните български дружества. Участвала е в много преговори и е структурирала множество
сделки в областта на сливанията и придобиванията. Д-р Драганова е специализирана в областта на дружественото и търговското право, разполага с богат дългогодишен и успешен
опит в стратегически области като учредяване на дружества и дългосрочно правно консултиране на дружества във връзка с всекидневния им бизнес, корпоративно съотвествие
(corporate compliance) и управление, придружаване на големи инвестиционни проекти в България (включително извършването на сделки с предприятие или с дялове на
дружества - share-deals и asset-deals) при съблюдаване на данъчноправните, трудовоправните, конкурентноправните и други релевантни аспекти на такива сделки,
сливания и придобивания (M&A). Тя има задълбочени познания в прилагането на правото на Европейския съюз.
Изготвяла е правни анализи (Дю дилиджънс, Due Diligence) на английски и немски език и е координирала изготвянето на финансови анализи за сделки по придобивания на
предприятия или за инвестиции в недвижими имоти.
Д-р Драганова е правен консултант по множество различни по вид договорни отношения. Тя е изготвила, като е участвала в договарянето, и е консултирала изпълнението на
различни споразумения, меморандуми и правни становища. Разполага със задълбочени познания и успешен дългогодишен опит в съдебни и арбитражни процедури пред българските
съдилища, като е спечелила в полза на клиентите си мнозинството от водените дела.
Успешно е консултирала индивидуални клиенти в техните частни дела в България включително, но неограничено до наследствени правоотношения, пребиваване и гражданство в
България, инвестиции в недвижими имоти и други сделки в областта на вещното право, трудови отношения и спорове, командироване на работници в други държави-членки на ЕС, и
т.н.
По време на професионалната си дейност Корнелия Драганова също е подпомагала с обучение практиканти или младши адвокати в тяхната всекидневна работа и в придружаването на
по-специфични правни казуси.
Референции
Корнелия Драганова консултира български и чуждестранни клиенти в техните правни дела в България. Тя е била консултант на няколко големи инвестиционни проекта на
известни международни корпорации и впоследствие на техните български дружества в текущата им бизнес дейност. В тази връзка е участвала е в съответните преговори и е
структурирала множество сделки в областта на сливанията и придобиванията. Корнелия Драганова е специализиран адвокат в областта на дружественото и търговското право.
Тя разполага с богат дългогодишен опит в стратегически области като корпоративно съотвествие (corporate compliance) и управление, придружаване на големи
инвестиционни проекти в България (включително извършването на сделки с активи или с дялове на дружества - share-deals и asset-deals) при съблюдаване на
данъчноправните, трудовоправните и конкурентноправните аспекти на такива сделки, както и в сливания и придобивания (M&A), учредяване на дружества и дългосрочно
правно консултиране на дружества във връзка с всекидневния им бизнес. Тя има задълбочени познания в областта на правото на Европейския съюз.
Корнелия Драганова има задълбочени познания в изготвянето на правни анализи (Дю дилиджънс, Due Diligence) на английски и немски език и е координирала
изготвянето на финансови анализи за сделки по придобивания на предприятия или за инвестиции в недвижими имоти. Освен това Корнелия Драганова е правен консултант по
множество различни по вид договорни отношения. Тя е изготвила и е консултирала изпълнението на различни споразумения, меморандуми и правни становища. Разполага със
задълбочени познания и дългогодишен опит в съдебни и арбитражни процедури пред българските съдилища.
Успешно е консултирала много индивидуални клиенти в техните частни дела в България включително по отношение на наследствени правоотношения, в областта на правото на
пребиваване и гражданство в България, на инвестиции в недвижими имоти и други сделки в областта на вещното право, трудови отношения и спорове, командироване на
работници в други държави-членки на ЕС, и т.н.
По време на професионалната си дейност Корнелия Драганова също е подпомагала с обучение практиканти и младши адвокати в тяхната всекидневна работа и в придружаването
на по-специфични правни казуси.
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