CHAMBERS EUROPE 2017
Tarptautinis teisinis žinynas „Chambers & Partners“ paskelbė naujausius „Chambers Europe 2017“ reitingus.
Žinynas vertina advokatų kontorų darbą 53 Europos jurisdikcijose.
„Chambers“ žinynas apima tūkstančius interviu, kuriuos atlieka didelė tyrėjų komanda, o sudaryti reitingai
pasaulyje vertinami kaip objektyvūs geriausių pasaulyje advokatų ir advokatų kontorų įvertinimai.
„Chambers Europe“ įvertino advokatų kontorą Primus tarp top 3 geriausių advokatų kontorų Baltijos šalyse.
Primus teisininkai taip pat aukštai vertinami atskirose teisės praktikos srityse.

Bankų ir finansų teisė
Pasak „Chambers Europe“, Primus bankų ir finansų teisės praktikos grupė Estijoje yra „gerai vertinama
praktikos grupė, kuri kyla į reitingų viršų sulaukdama nuolatinių teigiamų įvertinimų. Komanda konsultuoja
įvairiuose finansavimo sandoriuose, turi patirties įsigijimų, projektų ir nekilnojamojo turto finansavimo srityse.
Vertinama už darbą IPO (pirminio viešojo pasiūlymo) srityje. Konsultuoja skolintojus ir skolininkus, daug dirba
su Skandinavijos ir Baltijos šalių bankais.“
Šaltiniai vertina komandos veiklą sandoriuose: „stiprūs sandoriuose.“
Partneris Ermo Kosk vertinamas už „pragmatišką požiūrį“ ir apibūdinamas kaip advokatas, su kuriuo „lengva
dirbti“. Jis konsultuoja finansavimo sandoriuose ir skolų restruktūrizavimo bylose.
Partnerė Gerli Kilusk vertinama kaip „daug dirbanti praktikė“.
Primus komanda Latvijoje „Chambers Europe“ žinyno vertinama kaip „klestinti praktikos grupė, turinti solidžią
reputaciją finansų restruktūrizavimo, bankroto srityse bei su skolomis susijusiais klausimais. Komanda turi
stiprias žinias teisinio reguliavimo srityje ir dažnai dalyvauja sudėtinguose finansavimo sandoriuose. Klientų
ratas apima didžiuosius bankus ir įvairių sektorių bendroves, energetikos įmones. Komanda taip pat
konsultuoja finansų įmones įėjimo į rinką klausimais.“
Šaltiniai vertina klientų aptarnavimo lygį: „Teisininkai yra tikslūs ir kvalifikuoti, esame labai patenkinti.“
Kitas klientas teigia: „Komanda turi geros patirties [bankų ir finansų] teisės srityje ir visus darbus atlieka
tinkamai ir laiku.“
Partnerė Sintija Radionova „dirba restruktūrizavimo ir bankroto teisės srityse, taip pat konsultuoja sandorių
ir bankų bei finansų reguliavimo klausimais. Ji vertinama už kruopštumą: „Ji visuomet stengiasi kuo išsamiau
išsiaiškinti kiekvieną iškilusį klausimą.“

Įmonių / komercinė teisė
Primus įmonių teisės praktikos grupė Estijoje apibūdinama kaip „gerai vertinama komanda, konsultuojanti
klientus susijungimų ir įsigijimų sandoriuose bei restruktūrizavimo klausimais, kurie taip pat apima sandorius
tarp skirtingų valstybių. Konsultuoja vietinius ir tarptautinius klientus bendrais įmonių teisės klausimais.“
Vienas klientas pažymi: „Mūsų nuomonė apie kontorą puiki. Žinome, ko tikėtis ir teisininkai visuomet laikosi
savo plano.“
Kitas šaltinis teigia, kad Primus „turi tikrai gerą įmonių ir komercinės teisės komandą.“
Partneris Ermo Kosk „turi patirties konsultuojant klientus įvairiais įmonių ir komercinės teisės klausimais.“
Partnerė Gerli Kilusk apibūdinama kaip „sprendžianti plačios apimties, sudėtingas kasdienes įmonių ir
komercinės teisės užduotis.“
Įmonių teisės praktikos grupė Primus Latvijos biure apibūdinama kaip „puikiai vertinama komanda, turinti
augantį pripažinimą už darbą stambiuose susijungimų ir įsigijimų sandoriuose. Taip pat konsultuoja bendrais
įmonių ir mokesčių teisės klausimais, apimančiais įėjimo į rinką ir bendrovės valdymo klausimus, turi patirties
vykdant reorganizavimus tarpvalstybiniu lygiu. Tarp kontoros klientų – didelės vietinės įmonės ir tarptautiniai
klientai. Primus biuro įsteigimas Lietuvoje padidino kontoros galimybes Baltijos šalyse.“
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Vienas klientas teigia: „Jie teikia puikios kokybės paslaugas – man patiko ruošiamų sutarčių parengimo bei
problemų sprendimo greitis.“
Vienas užsienio klientas vertina kontoros komunikaciją: „Jų bendravimas buvo labai draugiškas ir tuo pačiu
profesionalus ir padedantis. Teisiniai reikalai nėra gerai suprantami; ji padėjo paaiškindami situaciją ir buvo
kantrūs atsakydami į mano klausimus.“
Partnerė Zane Eglīte-Fogele yra vertinama už darbą susijungimų ir įsigijimų srityje bei konsultacijas bendrais
įmonių teisės klausimais: „Ji – viena geriausių advokačių sudėtingose derybose: ji diplomatiška ir sugeba
įžvelgti šalis, siekiančias pakenkti sandoriui.“
Partnerė Sintija Radionova vieno klientų vertinama teigiant: „Ji visuomet stengiasi kuo išsamiau išsiaiškinti
kiekvieną iškilusį klausimą.”
Primus teisininkai Lietuvoje „konsultuoja įmonių teisės, susijungimų ir įsigijimų, nekilnojamojo turto,
komercinės teisės ir restruktūrizavimo klausimais. Pastaruoju metu kontora aktyviai dirba gamtos mokslų,
finansinių paslaugų ir informacinių technologijų srityse. Konsultuoja nemažai Estijos klientų verslo Lietuvoje
klausimais.“
Vienas klientas išskiria „prieinamumą, didelę patirtį ir aukštą kokybę“ kaip pagrindines Primus komandos
stiprybes.
Vadovaujantis partneris Robert Juodka vertinamas kaip turintis „stiprią patirtį tarpvalstybiniuose
projektuose, kuriuose dalyvauja Estijos klientai.“ Jis laisvai kalba estiškai ir yra Estijos prekybos rūmų
Lietuvoje pirmininkas. Klientai vertina jo vadybos ir organizacines savybes.

Ginčų sprendimas
Anot „Chambers“ žinyno, Primus biuro Estijoje „gerbiama komanda kyla reitingų lentelėje demonstruodama
vertingą pastarųjų metų patirtį ginčų sprendimo srityje. Yra vertinama už rinkos lyderio patirtį tarptautiniame
arbitraže. Komanda aktyvi sprendžiant civilines ir administracines bylas, taip pat konkurencijos ir bankroto
bylas. Nuolat dalyvauja ginčuose, apimančius statybų, energetikos, bankų ir finansų sektorius. Atstovauja
valstybinėms institucijoms ir bendrovėms.“
Klientai reiškia susižavėjimą komandos pasiruošimu byloms, teigdami: „Jie puikiai išmano esminius su byla
susijusius dalykus, todėl gerai pasiruošia pirminiams byloms etapams, kurie buvo įspūdingi. Buvo gera matyti
teisininkus, kurie įdeda papildomų pastangų suprasti ekonominį kontekstą ir sudėtingos bylos detales.“
Komanda apibūdinama kaip „įspūdinga, labai greita, tiksli ir labai patikima, turinti geros teisinės patirties.
Bendradarbiavimas vyko labai sklandžiai. Jie buvo kruopštūs ir greitai susivokiantys situacijoje – suteikė
mums aiškius patarimus, kuriuos tikrai vertiname.“
Partneris Anton Sigal teigiamai įvertintas klientų, jie vertina jo tarpasmenines savybes bei „į sprendimą
orientuotą ir tiesų“ požiūrį. Advokatas dalyvavo keliose stambiose tarptautinio arbitražo bylose Estijoje taip
pat sprendžia finansų ir viešųjų pirkimų ginčus.“
„Chambers Europe“ Primus ginčų sprendimų praktikos grupę Latvijoje apibūdina kaip „vertinamą praktikos
grupę, kuri dirba stambiose skolų išieškojimo ir su nemokumu susijusiose bylose. Taip pat nuolat konsultuoja
mokesčių, sutarčių ir įmonių ginčuose. Pastaruoju metu koncentruojasi į bylas, susijusias su garbės ir orumo
įžeidimu, taip pat ekonominiais nusikaltimais. Konsultuoja vietinius ir užsienio klientus ir turi reikšmingos
teisinio darbo patirties logistikos ir transporto srityse.“
Primus klientams teikiamų paslaugų kokybė apibūdinama: „Jie labai naudingi, o paslaugos suteikiamos
sutartais terminais, netgi anksčiau ir su visu reikiamu atidumu. Jie taip pat labai greitai atsako į paklausimus.“
Kitas klientas vertina Primus patirtį ir požiūrį: „Jie gali patarti beveik visais teisiniais klausimais. Jie visuomet
įsigilina ir tinkamai įvertina kiekvieną klausimą.“
Partnerė Sintija Radionova yra pagrindinis kontaktas klientams Latvijoje.
Primus biuras Lietuvoje, „sustiprėjęs po 2016 m. balandžio mėn. įvykusio Primus Latvijos ir Estijos biurų
susijungimo su Varul Lietuvos biuru, turi reikšmingos patirties restruktūrizavimo ir bankroto teisės taip pat
darbo ginčų srityse. Specializuojasi sporto ginčuose ir arbitraže bei akcininkų ginčuose.“
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Primus komanda suteikia klientams pasitikėjimo: „Komanda sudaro savimi labai pasitikinčios komandos
įvaizdį. Jie neleidžia abejoti savo teisingumu ir kad bylos bus išspręstos siekiant užtikrinti kliento interesus.“
Kitas klientas teigia: „Jautėme jų pasitikėjimą ir tikėjimą sprendžiama byla. Tikėjau, kad laimėsime, ir mes
laimėjome.“
Klientai taip pat kalba apie kontoros paslaugų kokybę ir strateginį mąstymą: „Ginčų sprendimo komanda turi
savo stilių ir požiūrį, pasižymintį strateginiu planavimu ir vykdymo kokybe.“
Partneris Marius Devyžis vertinimas kaip advokatas, kuris „dalyvavo sprendžiant daugelį ginčo bylų ir turi
praktinės patirties sporto ginčų bylose. „Mano nuomone, jis puikus oratorius teisme,“ sako vienas šaltinių.
Kitas prideda: „Jis numato tris žingsnius į priekį ir turi aiškų planą.“

Darbo teisė
Primus darbo teisės praktikos grupė Latvijoje yra „vertinama darbo teisės komanda, konsultuojanti įvairiais
bendraisiais darbo teisės klausimais bei ginčų sprendimo bylose. Teisinės paslaugos apima darbo teisės
aspektus, susijusius su tarptautinių įmonių išėjimu ir įėjimu ir rinką, atleidimus iš darbo bei kolektyvinius
susitarimus. Teikia teisinę pagalbą bendro pobūdžio reguliavimo klausimais, apimančius sandėrius su
valdybos nariais. Pagrindiniai atstovaujami klientai - didelės vietinės ir regioninės kompanijos.“
Klientai vertina komandos greitį ir į klientus orientuotą požiūrį: „Viskas buvo atlikta teisingai ir laiku.“
Partnerė Sintija Radionova yra vertinama už patirtį atstovaujant klientams darbo ginčuose bei konsultuojant
neteisminėse bylose, įskaitant darbo sutarčių ir verslo reorganizavimo klausimus.

Nekilnojamojo turto teisė
Primus nekilnojamojo turto teisės praktikos grupė Estijoje apibūdinama kaip „patyrusių nekilnojamojo turto ir
statybų teisės specialistų padalinys, vertinamas už darbą NT sandoriuose. Nuolat konsultuoja Estijos ir
tarptautinius investuotojus, fondus bei vystytojus įvairiais teisės klausimais, apimančiais sudėtingus
finansavimo, planavimo, nuomos, plėtros projektus ir statybų klausimus.“
Partneris Ermo Kosk vadovauja nekilnojamojo turto teisės praktikos grupei ir „nuolat dalyvauja
nekilnojamojo turto sandoriuose bei turi solidžios patirties susijungimų ir įsigijimų srityje. Jis puikiai
vertinamas rinkos dalyvių, kurie apibūdina Ermo kaip teisininką, su kuriuo „malonu dirbti; jis puikiai pažįsta
rinką ir yra konstruktyvus derybose.“
Anot „Chambers Europe“ žinyno, Primus biuras Latvijoje yra „populiarus vietinių klientų pasirinkimas, aktyviai
konsultuoja įvairiais nekilnojamojo turto ir statybų teisės klausimais. Komanda turi patirties statybų ir plėtros
projektuose, dažnai veda mokymus teisinio patikrinimo ir nuomos klausimais. Teikia klientams teisinę
pagalbą nekilnojamojo turto sandoriuose, konsultuoja akcijų bei žemės įsigijimo klausimais. Turi vertingos
patirties konsultuojant energetikos ir aviacijos sektoriuje veikiančius klientus.“
Klientai komentuoja į verslą orientuotą kontoros požiūrį, teigdami: „Kontora yra orientuota į rezultatą ir verslo
poreikius bei mano bendrą vaizdą,“ kitas klientas prideda: „ Komanda kiekvienai problemai randa sprendimą.“
Šaltiniai taip pat nurodo, kad kontora yra orientuota į klientą ir „tokia, su kuria lengva dirbti.“
Partnerės Laura Zalāna ir Kristīne Gaigule-Šāvēja yra pagrindiniai kontaktiniai asmenys nekilnojamojo
turto teisės klausimais Latvijos biure.

Mokesčių teisė
Primus mokesčių teisės praktikos grupė Latvijoje apibūdinama kaip “aktyvi mokesčių teisės grupė
atstovaujanti vietinius prekių ženklus, tarptautines kompanijas ir fizinius asmenis. Turi reikšmingos patirties
bendro pobūdžio konsultavimo ir reguliavimo klausimais, konsultuoja mokesčių struktūros, mokestinio
patikrinimo ir teisiniais aspektais akcijų pasirinkimo sandoriuose. Taip pat atstovauja klientams
mokestiniuose ginčuose.“
Šaltiniai vertina kontoros komunikaciją ir dėmesį detalėms.
Partnerė Ingūna Ābele yra pagrindinis kontaktinis asmuo mokesčių klausimais Latvijos biure.

