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Starptautiskais juridisko firmu katalogs IFLR1000 ir publicējis 2019. gada reitingus finanšu
tiesību un komerctiesību jomā. Pasaules vadošo finanšu un komerctiesību advokātu biroju un
advokātu katalogs aptver 120 jurisdikcijas, un tā izveides pamatā ir advokātu biroju sniegtā
informācija par veiktajiem darījumiem, kā arī kolēģu vērtējums un klientu atsauksmes.
IFLR1000 atzīmējis DERLING PRIMUS un PRIMUS DERLING aliansi kā vadošos advokātu
birojus Baltijas juridisko pakalpojumu tirgū finanšu tiesību un komerctiesību jomā.

FINANŠU TIESĪBAS UN KOMERCTIESĪBAS (LIETUVA)
PRIMUS DERLING ir spēcīgs birojs ar pieredzi visa veida finanšu un komercdarījumu jomā.
Jo sevišķi birojs izcelts saistībā ar pieredzi banku un uzņēmumu apvienošanas un iegādes
(M&A) darījumos.
Banku tiesību jomā advokātu birojs galvenokārt pārstāv aizdevējus un pēdējā laika darījumos
par finansējuma piešķiršanu ir pārstāvējis ABLV Bank, Bank Zachodni un LHV Bank. Jāatzīmē
arī tāds apjomīgs darījums kā telekomunikāciju uzņēmuma Cgates veiktā rekapitalizācija,
saņemot jaunu prioritāro aizdevumu no Swedbank.
M&A jomā advokātu birojs konsultēja Eiropā lielāko bioloģiskās pārtikas produktu ražotāju
Auga Group, tam iegādājoties Arginta Engineering, kas specializējas individuālu metāla
konstrukciju projektēšanā un ražošanā.
Advokātu biroja komanda vislielāko aktivitāti parāda enerģētikas, dabas resursu un transporta
jomā. Nozīmīgs darījums, kura ietvaros advokātu birojs konsultēja uzņēmumu Rafako, bija
Lietuvos Energija realizētais atklātais konkurss par koģenerācijas stacijas būvniecību Viļņā.
Daži no advokātu biroja lielākajiem klientiem ir arī Accor Hotels, Eesti Energia un restorānu
tīkls Vapiano.

FINANŠU TIESĪBAS UN KOMERCTIESĪBAS (LATVIJA)
Baltijas advokātu biroja PRIMUS DERLING Rīgas birojs ir plaši atzīts par savu veikumu banku
un finanšu tiesību, kā arī M&A jomā Latvijā. Advokātu birojs aktīvi darbojas tādās jomās kā
finanšu pakalpojumi, enerģētika un infrastruktūra.
Advokātu biroja advokātu un juristu komanda bija aktīva visā izpētes laikā, strādājot pie
uzņēmumu apvienošanas, kapitāla tirgus darījumiem un finanšu pārstrukturēšanas. Būtiskākie
sasniegumi ietver uzņēmuma Madara Cosmetics konsultēšanu, tam veicot sākotnējo publisko
piedāvājumu (IPO) biržā, un juridiskie pakalpojumi Sapiens International Corporation saistībā
ar tā apvienošanos ar Knowledgeprice.com.
Projektu jomā jāatzīmē advokāta biroja darbs ar EG Energia, kas pārņēma daļu no valsts
funkcijām gāzes piegādē. Kādā citā ievērojamā enerģētikas lietā advokātu birojs pārstāvēja
attīstītāju Energia Verde saistībā ar koģenerācijas stacijas būvniecību.
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Kā ievērojamākos advokātu biroja klientus var minēt arī Jyske Bank, Luminor Bank un Santa
Monica Networks.
FINANŠU TIESĪBAS UN KOMERCTIESĪBAS (IG AUNIJ A)
DERLING PRIMUS ir aktīvs banku tiesību un M&A darījumu jomā, gan sniedzot ikdienas
juridiskos pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem, gan arī strādājot pie pārrobežu finanšu
darījumiem.
M&A jomā advokātu birojs ir strādājis enerģētikas, tehnoloģiju un transporta sektorā. Kā
ievērojams darījums jāmin advokātu biroja nodrošinātā pārstāvība uzņēmumam Intertrust
Technologies Corporation, tam iegādājoties Igaunijas ģeotelpiskās informācijas uzņēmumu
Planet OS. Citi būtiskākie sasniegumi finanšu tiesību jomā ietver juridisko pakalpojumu
sniegšanu Tallinas pilsētai par tās četru gadu investīciju programmu pilsētas infrastruktūras
attīstīšanai un Nasdaq Tallinn biržas konsultēšana saistībā ar Medical Pharmacy Group akciju
kotēšanas uzsākšanu biržā.
Advokātu biroja klientu vidū jāmin tādi atšķirīgi starptautiski uzņēmumi kā BNP Paribas,
Michelin un Miniclip.

▪

▪
2/2

