IFLR1000 2019
Tarptautinis teisės žinynas IFLR1000 paskelbė finansų ir įmonių teisės 2019 m. reitingus.
Gidas, kuriame reitinguojamos finansų ir įmonių teisės srityse dirbančios advokatų kontoros ir
teisininkai, apima 120 jurisdikcijų. Reitingai sudaromi remiantis advokatų kontorų teikiama
informacija apie įvykdytus sandorius bei klientų ir konkurentų apklausos rezultatais.
IFLR1000 Baltijos teisinių paslaugų rinkoje pripažino DERLING PRIMUS ir PRIMUS DERLING
aljansą pirmaujančiomis advokatų kontoromis finansų bei įmonių teisės srityse.

FINANSŲ IR ĮM ONIŲ TEISĖ (LIETUVA)
Kaip teigia IFLR1000, advokatų kontora PRIMUS DERLING yra stipri ir turinti patirties
įvairiuose finansiniuose ir įmonių sandoriuose. Komanda itin vertinama už sukauptą patirtį
bankų bei įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės srityse.
Advokatų kontora finansų sektoriuje daugiausia dirba atstovaudama skolintojams, pastaruoju
metu finansiniuose sandoriuose yra atstovavusi tokius bankus kaip „ABLV Bank“, „Bank
Zachodni“ ir „LHV Bank“. Kitas reikšmingas sandoris, kuriame dirbo kontora – teisinės
konsultacijos telekomunikacijų bendrovei „Cgates“ rekapitalizacijos procese gaunant
finansavimą iš „Swedbank“ banko.
Įmonių susijungimų ir įsigijimų srityje advokatų kontora konsultavo vieną didžiausių Europoje
ekologiško maisto bendrovių „Auga Group“ įsigyjant bendrovę „Arginta Engineering“, kuri
specializuojasi nestandartinių metalo konstrukcijų projektavime ir gamyboje.
Energetikos, gamtinių išteklių ir transporto sektoriai yra tie sektoriai, kuriuose kontoros projektų
plėtros komanda dirba aktyviausiai. Išskirtinis sandoris, kuriame kontora teikia teisines
paslaugas, yra pagalba bendrovei „Rafako“ tarptautiniame viešajame konkurse kogeneracinės
jėgainės Vilniuje statybos darbams, kurį paskelbė „Lietuvos energija“.
Kiti kontoros klientai – „Accor Hotels“, „Eesti Energia“, restoranų tinklas „Vapiano“.

FINANSŲ IR ĮM ONIŲ TEISĖ (LATVIJA)
Baltijos šalyse veikiančios advokatų kontoros PRIMUS DERLING Rygos biuras yra plačiai
pripažintas bankų ir finansų bei įmonių susijungimo ir įsigijimo tesės srityse Latvijoje. Kontora
aktyviausiai dirba finansinių paslaugų, energetikos bei infrastruktūros sektoriuose.
Kontoros įmonių teisės komanda buvo aktyvi visą IFLR1000 atliekamo tyrimo periodą, dirbo
susijungimų, kapitalo rinkų sandoriuose bei finansų restruktūrizavimo projektuose.
Reikšmingesni kontoros projektai: konsultacijos „Madara Cosmetics“ pradedant platinti akcijas
(IPO) bei konsultacijos „Sapiens International Corporation“ susijungimo sandoryje su
„Knowledgeprice.com“.
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Projektų plėtros srityje advokatų kontora dirbo su „EG Energia“, bendrovei vykdant dalį
valstybės funkcijų dujų tiekimo srityje. Kitame energetikos projekte - kogeneracinės jėgainės
plėtra - kontora atstovavo vystytoją „Energia Verde“.
Kiti kontoros klientai – „Jyske Bank“, „Luminor Bank“, „Santa Monica Networks“.
FINANSŲ IR ĮM ONIŲ TEISĖ (EST IJA)
Advokatų kontora DERLING PRIMUS yra aktyvi bankų ir įmonių susijungimų bei įsigijimų
teisės srityse, komanda teikia visas teisines paslaugas – nuo kasdienių konsultacijų
tarptautinėms korporacijoms iki darbo tarpvalstybiniuose finansiniuose sandoriuose.
Įmonių susijungimo ir įsigijimo srityje kontora dirbo sandoriuose, apimančius energetikos,
technologijų ir transporto sektorius. Vienas ryškesnių kontoros sandorių – atstovavimas
„Intertrust Technologies Corporation“ įsigyjant Estijos bendrovę „Planet OS“. Kiti svarbūs
darbai finansų teisės srityje – konsultacijos Talino savivaldybei plėtojant ketverių metų trukmės
investicinę programą skirtą miesto infrastruktūros plėtrai bei konsultacijos „Nasdaq Tallinn“ dėl
„Medical Pharmacy“ grupės įtraukimo į prekybą.
Tarp kontoros klientų yra tokios tarptautinės korporacijos kaip „BNP Paribas“, „Michelin“ ir
„Miniclip“.
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