LEGAL 500 2017
Teisinio žinyno „Legal 500“ paskelbtuose naujausiuose 2017 m. reitinguose, kurie sudaromi remiantis klientų
ir konkurentų tyrimu, advokatų kontora Primus vertinama tarp geriausių kontorų Baltijos šalyse.
Tyrimo metu vertinami ryškiausi advokatų kontorų darbai bankų, finansų ir kapitalo rinkų, įmonių teisės,
susijungimų ir įsigijimų, ginčų sprendimo, ES ir konkurencijos, darbo teisės, projektų ir energetikos,
nekilnojamojo turto ir statybų, laivybos ir transporto bei mokesčių teisės srityse.

Bankų, finansų teisė ir kapitalo rinkos
Primus biuras Lietuvoje turi didelės patirties faktoringo srityje. Komanda atstovauja „Marijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centrą“ ginče dėl ES sanglaudos fondų įsisavinimo, skirto atliekų valdymo sistemai sukurti.
Kiti kontoros klientai – „ERGO draudimas“ ir „East Capital“. Asocijuotas partneris Liutauras Baikštys
vadovauja praktikos grupei, kurioje taip pat dirba vadovaujantis partneris Robert Juodka ir patarėja Gintarė
Trukšnytė, prisijungusi iš SEB banko.
Primus komanda Latvijoje „itin rekomenduojama“. Ji konsultavo „DNB“ banką paskolų restruktūrizavimo
klausimais be atstovavo ginčuose dėl skolų išieškojimo ir hipotekos. Pagrindiniai kontaktiniai asmenys yra
Sintija Radionova, Kristīne Gaigule-Šāvēja ir vyresnysis teisininkas Dagnis Posums.
Praktikos grupės vadovas Estijoje Ermo Kosk kapitalo didinimo sandoryje konsultavo bendrovę „Skeleton
Tehnologies“. „Patyrusi“ Gerli Kilusk konsultavo „LHV“ grupę parduodant obligacijas viešojo siūlymo būdu;
Anton Sigal taip pat rekomenduojamas.

Komercinė, įmonių teisė, įsigijimai ir susijungimai
Partnerė Giedrė Dailidėnaitė ir vadovaujantis partneris Robert Juodka, vadovaujantys įmonių teisės
praktikos grupei Primus biure Lietuvoje, bendrovės „Zenith Capital Management” vardu atliko teisinį
patikrinimą bendrovėje „Prekybos parkas“, kuris susijęs su pasiūlymu įsigyti prekybos centro „Nørdika” akcijų.
Kiti kontoros klientai – „Aecom“, „East Capital“ ir „Teledema“. Ernesta Žiogienė ir Tomas Venckus taip pat
minimi kaip ir patarėja Gintarė Trukšnytė, iš SEB banko prisijungusi plėtoti kontoroje įmonių atitikties
praktikos sritį.
Primus biuras Latvijoje konsultuoja „TAV Airports“ įėjimo į rinką ir kitais klausimais. Zane Eglīte-Fogele
konsultavo „CCINV005” atliekant teisinį patikrinimą bendrovėje „Monetizator”, taip pat vėliau vykusiais
restruktūrizavimo ir sandorių kausimais. Kristīne Gaigule-Šāvēja, Sintija Radionova ir vyresnioji teisininkė
Žanete Raize taip pat vertinamos.

Ginčų sprendimas
2016 m. balandžio mėn. „patikima ir ekonomiškai efektyvi“ advokatų kontora Primus išsiplėtė susijungdama
su advokatų kontoros VARUL Lietuvos komanda. Praktikos grupė turi ypatingos patirties tarptautiniame
arbitraže, taip pat ginčų sprendimo patirties statybų, finansų ir energetikos sektoriuose. „Greitas, tikslus ir
kruopštus“ praktikos grupės vadovas Estijos biure Anton Sigal atstovavo „Osula Graanul“ keliose
administracinėse bylose dėl medienos granulių gamyklos bei kogeneracinės šilumos ir elektros energijos
jėgainės statybų ir veiklos vykdymo. Jis taip pat konsultavo Estijos valstybę, bendroves „Elering“ ir „VGP“.
Teisininkė Liis Könn nurodoma kaip kitas pagrindinis kontaktinis asmuo.
Primus komanda Lietuvoje konsultuoja klientus sudėtinguose ginčuose, apimančius akcininkų ginčus, IT ir
darbo teisės klausimus. Praktikos grupės vadovas Marius Devyžis ir vyresnysis teisininkas Martynas
Kalvelis sėkmingai atstovavo Lietuvos futbolo federacijai (LFF) arbitraže prieš futbolo klubą ir jo žaidėjus,
kurie skundė LFF drausminių organų priimtus sprendimus dėl sankcijų skyrimo už pažeidimus, susijusius su
manipuliavimu varžybų rezultatu bei eiga. Kiti kontoros klientai – „Aecom“ ir „Eesti Energia“. Vadovaujantis
partneris Robert Juodka taip pat rekomenduojamas.
Primus Latvijoje turi „puikią“ komandą, kuri konsultuoja maisto produktų prekybininkus ginče dėl tariamo
šmeižto ir klaidingos informacijos paskelbimo internetinėje svetainėje. Kiti kontoros klientai – „KPMG Baltics“
ir „Alpha Shipping“. Sintija Radionova, neseniai partneriu tapęs Mārtiņš Mežinskis bei vyresnieji teisininkai
Konstantīns Teļakovs ir Andis Ozoliņš yra rekomenduojami.
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ES ir konkurencijos teisė
Primus komanda Latvijoje atstovavo „Besecke” ginčijant Latvijos konkurencijos tarybos išvadas dėl
komunalinių paslaugų tiekėjo antikonkurencinių veiksmų viešajame konkurse dėl elektros įrangos
instaliacijos ir statybos darbų. Partnerė Zane Eglīte-Fogele ir vyresnysis teisininkas Andis Ozoliņš yra
pagrindiniai kontaktiniai asmenys.

Darbo teisė
Primus Lietuvoje darbo teisės praktikos grupės vadovė Giedrė Dailidėnaitė yra „atsidavusi klientams“,
konsultavo „Assa Abloy“ darbuotojų atleidimų bei verslo veiklos nutraukimo klausimais.
Primus kontoroje Latvijoje dirba daug „puikių asmenybių“, tokių kaip Sintija Radionova ir Laura Zalāna.
Komanda konsultavo „TAV İşletme Hizmetleri“ atidarant bendrovės „TAV Latvia Operation Services“ filialą,
taip pat konsultavo naujų darbuotojų įdarbinimo, darbo sutarčių, pareigybių aprašymų ir drausminių taisyklių
sudarymo klausimais.

Projektai ir energetika
Primus biuras Lietuvoje yra stiprus energetikos ir gamtinių išteklių sektoriuose. Vadovaujantis partneris ir
praktikos grupės vadovas Robert Juodka nuolat konsultuoja „Eesti Energia“ įvairiais klausimais, apimančiais
aplinkosaugos ir reglamentavimo aspektus, susijusius su kogeneracinėmis jėgainėmis. Asocijuotas partneris
Liutauras Baikštys ir ekspertas viešojo ir privataus sektorių partnerystės kausimais Tomas Venckus yra
rekomenduojami.

Nekilnojamojo turto ir statybų teisė
Primus komanda Lietuvoje neseniai konsultavo vieną gamintoją dalyvavimo viešajame pirkime dėl
kogeneracinės šilumos ir elektros energijos jėgainės statybų klausimais. Tarp klientų – bendrovės „Arlanga”
ir „Empower”. Partnerė Ernesta Žiogienė ir vadovaujantis partneris Robert Juodka vadovauja praktikos
grupei, kurioje taip pat dirba ekspertas viešųjų pirkimų bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės
klausimais Tomas Venckus. Rolandas Galvėnas paliko kontorą pradėdamas savarankišką teisininko
praktiką.
Primus komanda Latvijoje konsultavo statybų ir plėtros gyvenamųjų namų sektoriuje klausimais ir dalyvavo
įvairiuose energetikos ir transporto infrastruktūros projektuose. Kristīne Gaigule-Šāvēja konsultuoja „TAV
Airports Holding” įvairiais klausimais, apimančiais tarptautinio Rygos oro uosto keleivių terminalo plėtros
įgyvendinimą. Sintija Radianova ir Laura Zalāna yra gerai vertinamos advokatės.

Laivybos ir transporto teisė
Primus Lietuvos biuro vadovaujantis partneris ir praktikos grupės vadovas Robert Juodka konsultuoja „Lux
Express“ įvairiais klausimais, apimančiais naujų autobusų maršrutų paleidimą ir laikinų agentūrų veiklą. Kiti
klientai šioje srityje – „Turkish Airlines” ir „Rosgosstrakh”. Partneris Tomas Venckus yra rekomenduojamas.
Primus biuras Latvijoje atstovauja „Dan Store“ ginče dėl krovos sutarties. Kitos praktikos sritys apima laivų
įkeitimo, su darbo klausimais susijusios transporto sektoriaus veiklos ir orlaivių registracijos klausimus.
Sintija Radionova ir Kristīne Gaigule-Šāvēja yra rekomenduojamos.

Mokesčių teisė
Primus Latvijos biuro mokesčių konsultantė ir specialistė, partnerė Ingūna Ābele turi patirties bylose su
Valstybine mokesčių inspekcija (VMĮ), taip pat konsultuoja PVM ir asmens pajamų mokesčių klausimais.
Komanda atstovavo „Liepājas Osta” ginče su VMĮ dėl pareigos sumokėti PVM ir su muitų teise susijusiais
Bendrijos reglamentais.

